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تقديم
يفقد أكرث من  270 000من املشاة حياتهم عىل الطرق ،يف كل عام عىل مستوى العامل ،حيث يغادر الكثريون منازلهم،
كام جرت العادة يومياً ،متوجهني إىل املدارس ،وأماكن العمل ،والورش ،وزيارة األصدقاء وال يعودون أبدا ً .وميثل املشاة
 %22من إجاميل الوفيات التي تحدث عىل الطرق عىل الصعيد العاملي ،ويف بعض البلدان ترتفع هذه النسبة لتصل إىل
ثلثي إجاميل هذه الوفيات .وعالوة عىل ذلك ،هناك املاليني الذين يصابون يف تصادمات مرورية أثناء سريهم ،حتى أن
البعض منهم يصابون بإعاقة مستدمية جراء هذه التصادمات التي تتسبب يف الكثري من املعاناة والحزن ،ناهيك عن
الصعوبات االقتصادية التي تواجهها أرسهم ومحبوهم.
وتأيت القدرة عىل االستجابة لقضية سالمة املشاة ضمن املكونات الهامة لجهود الوقاية من اإلصابات الناجمة عن
تصادمات الطرق ،حيث إنها ـــ مثلها مثل سائر التصادمات عىل الطرق ـــ ال ينبغي تقبلها عىل أنها أمر حتمي ال ميكن
تفاديه ،إذ ميكن يف واقع األمر توقعها ومن ثم تجنبها .أما املخاطر الرئيسية التي يتعرض لها املشاة ،فقد تم توثيقها
وهي تتضمن قضايا لها صلة بطيف واسع من العوامل مثل :سلوكيات السائقني وال سيام ما يتعلق بالرسعة ،والقيادة
تحت تأثري الكحول ،إضافة إىل البنية التحتية املتمثلة يف نقص املرافق املخصصة للمشاة كاألرصفة ،وأماكن عبور
املشاة ،والجزر الوسطى املرتفعة؛ ويدخل أيضاً يف هذا اإلطار تصميم املركبات مبقدماتها الصلبة التي ال ترحم املشاة
عند االصطدام بهم .كام أن قصور خدمات رعاية الرضوح يف العديد من البلدان يقوض جهود إتاحة املعالجة الرسيعة
املطلوبة إلنقاذ حياة املشاة.
سالمة املشاة :كتيب تدريبي حول سالمة املشاة عىل الطرق ملتخذي القرارات واملامرسني ،يصف حجم وفيات وإصابات
املشاة ،وعوامل الخطر الرئيسية ،وأساليب تقييم وضع سالمة املشاة يف مكان بعينه ،ووضع خطة للعمل ،وكيفية انتقاء
وتصميم التدخالت الفعالة ،وتنفيذها وتقييمها .كام يشدد الكتيب عىل أهمية تبني أسلوب شامل وكيل يضم األمور
الهندسية إىل جانب الترشيعات وسبل تفعيلها ،عالوة عىل التدابري السلوكية .كام يوجه الكتيب االهتامم نحو فوائد
مامرسة رياضة السري التي يتعني الرتويج لها بوصفها إحدى وسائل التنقل ذات األهمية يف تعزيز الصحة والحفاظ عىل
البيئة.
وكلنا أمل يف أن يُسهِم هذا الكتيب ،والذي ُص ِّمم لجمهور متعدد التخصصات يضم املهندسني واملخططني والرشطة
ومهنيي الصحة العمومية وامل ُعلِّمني ،يف تعزيز القدرات الوطنية واملحلية للعمل عىل تطبيق تدابري سالمة املشاة يف
جميع مناطق العامل أجمع .كام نحث الجميع عىل وضع هذا الكتيب تحت أعني كل من سيستخدمه إلنقاذ حياة املشاة.

إتيان كروغ

ديفيد وورد

مدير
إدارة الوقاية من العنف واإلصابات واإلعاقة
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مدير قسم النقل واملياه واملعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت
البنك الدويل
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شكر وتقدير
 وتتقدم املنظمة بوافر الشكر والتقدير إىل كل،قامت منظمة الصحة العاملية بتنسيق اإلعداد لهذا الكتيب التدريبي
 كام تزجي املنظمة الشكر الخاص إىل كل من ذكر اسمه.من ساهم يف إعداده عىل مدى الثالث سنوات املنرصمة
:أدناه ملا قدمه يف سبيل خروج هذه الوثيقة إىل النور
Etienne Krug, Jose Luis Irigoyen, Pieter Venter, David Ward
Meleckidzedeck Khayesi

اللجنة االستشارية
منسق املرشوع
الكتاب الرئيسيون

Kidist Bartolomeos, Peter Croft, Soames Job, Meleckidzedeck Khayesi, Olive Kobusingye, Margie Peden,
David Schwebel, David Sleet, Geetam Tiwari, Blair Turner, Geert van Waeg

املساهمون اإلضافيون

Rudayna Abdo, Claudia Adriazola-Steil, Daniel Alba, Timothy Armstrong, Mark Connors, Ann
Marie Doherty, Nicolae Duduta, Eeuwe Engelsman, Reid Ewing, Elaine Fletcher, Andrea GarfinkelCastro, Michael Green, Jeff Gulden, Jinhong Guo, Mike Kirby, Kacem Iaych, Manjul Joshipura, Heloisa
Martins, Heiner Monheim, Luiz Montans, Martin Mwangi, Zia Saleh, Rob Methorst, Karen Lee,
Rahul Jobanputra, Roberto Pavarino, Jacqueline Pieters, Vladimir Poznyak, Marco Priego, Dag Rekve,
Matthew Roe, Jaime Royals, Wilson Odero, Nancy Schneider, Tom Shakespeare, Laura Sminkey, Greg
Smith, Philip Stoker, Claes Tingvall, Ellen Vanderslice, Marianne Vanderschuren, Jelica Vesic, HansJoachim Vollpracht, Godfrey Xuereb.

الزمالء املراجعون

Matts-Ake Belin, Casto Benitez, Gayle Di Pietro, Martha Híjar, Jack McLean, Susanne Lindahl, Todd
Litman, Asteria Mlambo, Kristie Johnson, Laura Sandt, Bronwen Thornton, Andrés Villaveces, MariaTeresa Villegas, Maria Vegega, John Whitelegg, Jim Walker, Charles Zegeer.

التحرير

Tim France (stylistic) and Alison Harvey (technical)

فريق اإلصدار

Pascale Broisin (assistance with printing), Inis Communication (design, layout, editing), Pascale
Lanvers-Casasola (administrative support), Frederique Robin (assistance with printing).

الدعم املايل

 واإلدارة الوطنية األمريكية للسالمة عىل الطرق،تزجي منظمة الصحة العاملية الشكر إىل مؤسسة بلومربغ الخريية
. عىل دعمهام املايل الذي لواله ما قُ ِّدر أن ينرش هذا الكتيب التدريبي،املرورية الرسيعة
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امللخص التنفيذي
تحصد التصادمات عىل الطرق أرواح ما يقرب من  1.24مليون شخص كل عام .وتقع أكرث من خُمس هذه الوفيات
بني صفوف املشاة .والتصادمات املرورية ،مثلها مثل جميع التصادمات التي تقع عىل الطرق ،ال ينبغي اعتبارها
أحداثاً ال ميكن تفاديها ،ألنها يف واقع األمر متوقعة وميكن تجنبها .أما عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي إىل إصابات
املشاة عىل الطرق ،فتتمثل يف الرسعة ،وتناول كل من السائقني واملشاة للكحول ،ونقص مرافق البنية التحتية
املخصصة للمشاة ،وقصور القدرة عىل رؤية املشاة .ويعد تقليل املخاطر التي يتعرض لها املشاة أو القضاء عليها
هدفاً سياسياً هاماً ميكن بلوغه .ورغم وجود تدخالت ثبت نجاحها ،مل ينل املشاة ما يستحقونه من اهتامم يف الكثري
من األماكن.
ويقدم هذا الكتيب التدريبي املعلومات التي تُ كِّن من وضع وتنفيذ تدابري شاملة لتحسني سالمة املشاة .ويتناول
حجم اإلصابات والوفيات التي يتعرض لها املشاة ،وأهمية التصدي لعوامل الخطر الرئيسية املرتافقة مع إصابات
املشاة .أما الخطوات التي يرشحها الكتيب واملتعلقة بإجراء تقييم للوضع بغية ترتيب التدخالت حسب األولوية،
وإعداد خطة عمل ذات صلة ،فالغرض منها هو تقديم املساعدة يف تنفيذ التدخالت الفعالة ،وتقييم التدابري
املتعلقة بسالمة املشاة .وعىل الرغم من أن الكتيب يركز عىل الوحدات اإلدارية دون الوطنية ،فمن املمكن تطبيق
االسرتاتيجيات املقرتحة عىل املستوى الوطني .ومن املأمول أن يتيح تنظيم هذا الكتيب يف شكل وحدات الفرصة
لتعديله مبا يتناسب مع احتياجات ومشكالت كل بلد عىل حدة ،وميكن تطبيق هذا الكتيب عىل مستوى العامل ،غري
أنه يستهدف تحديدا ً متخذي القرارات واملامرسني يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
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املقدمة
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سالمة املشاة :كتيب تدريبي حول السالمة عىل الطرق ملتخذي القرارات واملامرسني

12

املقدمة

املقدمة

املقدمة
تنفيذ املامرسات الجيدة للسالمة عىل الطرق
طوال السنوات الست املنرصمة ،تعاونت منظمة الصحة العاملية مع البنك الدويل ،ومؤسسة السيارات واملجتمع
التابعة التحاد السيارات الدويل ،والرشاكة العاملية من أجل السالمة عىل الطرق ،يف مرشوع من أجل إصدار سلسلة
من الكتيبات التدريبية حول املامرسات الجيدة ،تتناول القضايا الرئيسية التي حددها التقرير العاملي عن الوقاية
من اإلصابات الناجمة عن حوادث املرور ( .)1وقد جاء هذا املرشوع استجاب ًة للعديد من الطلبات التي تلقاها كل
من منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل من قبل املامرسني يف مجال السالمة عىل الطرق يف أنحاء العامل ،وال سيام
العاملون منهم يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،إلمدادهم باملعلومات مبا يساعدهم يف تنفيذ التوصيات
الست التي نص عليها التقرير.

توصيات التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث املرور
 - 1تحديد هيئة حكومية رائدة توجه الجهود الوطنية لتحقيق السالمة عىل الطرق.
 - 2تقييم املشكلة والسياسات واملؤسسات الخاصة بإصابات الطرق ،وقدرة كل بلد عىل تجنبها.
 - 3إعداد اسرتاتيجية وخطة عمل وطنية حول السالمة عىل الطرق.
 - 4تخصيص املوارد املالية والبرشية الالزمة للتعامل مع املشكلة.
- 5تنفيذ إجراءات عملية نوعية للوقاية من التصادمات عىل الطرق ،والحد من اإلصابات وعواقبها ،وتقييم أثر تلك
اإلجراءات.
 - 6دعم تطوير القدرات الوطنية والتعاون الدويل.

وقد أسفر هذا التعاون عن صدور عدد من الكتيبات التدريبية حول املامرسات الجيدة التي دارت حول الخوذات،
وأحزمة األمان و ُمقيِّدات حركة األطفال ،والرسعة ،والقيادة تحت تأثري الكحول ،ونظم البيانات .وتتوافر جميع هذه
الكتيبات التدريبية عىل املوقع اإللكرتوين لفريق تعاون األمم املتحدة للسالمة عىل الطرق . 1وعالوة عىل عوامل
الخطر املعينة التي تناولتها هذه الكتيبات التدريبية ،تُظهِر البحوث الحاجة إىل التصدي للعديد من عوامل الخطر
التي تواجه مستخدمني معينني للطرق مثل املشاة .وميثل هذا الكتيب استجابة لهذه الحاجة املوجودة يف الكثري من
البلدان يف العامل.

 1فريق تعاون األمم املتحدة للسالمة عىل الطرقhttp://www.who.int/roadsafety :
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دليل سالمة املشاة
ما السبب وراء إعداد هذا الكتيب؟
تظهر الدراسات تفاوت تع ُّرض املشاة وراكبي الدراجات ،وراكبي الدرجات والدراجات النارية ذات العجلتني
لإلصابات الناجمة عن حوادث املرور .فعىل سبيل املثال ،يظهر التقرير العاملي األول عن حالة السالمة عىل الطرق
أن حوايل نصف ممن ميوتون جراء التصادمات عىل الطرق  %46هم من املشاة ،وراكبي الدراجات ،ومستخدمي
الدراجات النارية ذات العجلتني ( .)2كام استعرض التقرير العاملي الثاين عن حالة السالمة عىل الطرق وضع املشاة
بصورة منفصلة عن سائر مستخدمي الطرق املعرضني للمخاطر ،وأوضح أن  %22ممن ماتوا عىل طرقات العامل كانوا
من املشاة ( .)3وكام ظهر يف كال التقريرين ،)2 ،3( ،ويف التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث
املرور ( ،)1هناك اختالفات إقليمية ووطنية يف توزيع وفيات مستخدمي الطرق.
وينبغي عىل البلدان أن تتعامل مع مشكلة سالمة املشاة من خالل تنفيذ التدابري الفعالة .وهناك عدد من التوصيات
التي تدعو الحكومات إىل النظر بعني االعتبار إىل احتياجات جميع مستخدمي الطرق ،ومنهم املشاة وراكبو
الدراجات ،وذلك عند وضع القرارات الخاصة بتصميم الطرق والبنية التحتية ،والتخطيط الستخدامات األرايض
وخدمات النقل ( .)3ويقدم هذا الكتيب الدعم للبلدان لتحقيق هذا الهدف مع الرتكيز بصورة خاصة عىل املشاة.

ملن ُو ِضع هذا الكتيب؟
سوف يفيد هذا الكتيب مجموعة متنوعة من املستخدمني ،إال أن الجمهور الرئييس املستهدف يشمل املهندسني،
واملخططني ،واملهنيني العاملني يف مجال إنفاذ القوانني ،ومهنيي الصحة العمومية واملعلمني ،واملسؤولني عن تحسني
سالمة املشاة عىل املستويات املحلية ،واملستويات دون الوطنية .ورغم أن املقصود هو تطبيق هذا الكتيب عىل
املستوى الوطني ،من املمكن استخدامه أيضاً عىل مستوى الوحدات الجغرافية واإلدارية دون الوطنية مثل األقاليم
أو املديريات ،أو املناطق ،أو املدن ،أو القرى ،أو األحياء ،أو املجتمعات املحلية .أما الجمهور الثانوي املستهدف
فيتكون من متخذي القرارات ،والقادة يف املنظامت والهيئات الحكومية وغري الحكومية ،الذين يقدمون سياسات
شاملة لدعم السالمة عىل الطرق ،والنقل ،والتخطيط الستخدام األرايض.

ما الذي يتناوله هذا الكتيب؟
يقدم الكتيب معلومات ت ُستَخ َدم يف تصميم وتنفيذ التدخالت التي ميكنها تحسني سالمة املشاة يف املواقع املحلية،
ودون الوطنية حول العامل .ويف ما ييل موجز ملحتوى كل وحدة من الوحدات التدريبية:
الوحدة التدريبية األوىل تشدد عىل الحاجة لتحسني سالمة املشاة عند التخطيط لوسائل وطرق النقل ،وتقدم
البيانات حول حجم الوفيات وعوامل الخطر التي يتعرض لها املشاة.
الوحدة التدريبية الثانية تنظر يف مدى إدراج املشاة يف تخطيط استخدام األرايض ،ووسائل وطرق النقل ،والحيز
العام للمساحات.
الوحدة التدريبية الثالثة تقدم خطوات لرتتيب التدخالت حسب األولوية ،وإعداد خطة عمل تعنى بسالمة املشاة.
الوحدة التدريبية الرابعة ترشح املبادىء األساسية ،وتعرض أمثلة لتدخالت تتعلق بالطرق واملركبات واملستخدمني
ُج ِمعت من جميع أنحاء العامل.
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الوحدة التدريبية الخامسة تضع املبادىء الرئيسية لتقييم تدخالت سالمة املشاة ،لتعزيز مفهوم سالمة املشاة.
وتشتمل هذه الوحدات جميعها عىل دراسات حالة ُج ِمعت من طيف واسع من البلدان واملواقع.

كيف ينبغي استخدام هذا الكتيب؟
يقدم هذا الكتيب معلومات وأمثلة لتلبية احتياجات التخطيط لسالمة املشاة يف مختلف املواقع املحلية .ويُتوقَّع من
املستخدمني أن يبتكروا ويبدعوا عند تكييفهم ملحتوى الكتيب مبا يتناسب مع احتياجات بعض األوضاع الخاصة .وتتضمن
كل وحدة من هذه الوحدات أدوات ونتائج للبحوث ومراجع تساعد القراء عىل تحديد الوضع الحايل للقضايا املتعلقة
بسالمة املشاة يف مواقعهم ،وترتيب األولويات املتصلة بأفضل الخيارات العملية لتحسني سالمة املشاة ،عالوة عىل اتخاذ
خطوات من شأنها توفري أكرب اإلمكانات الالزمة لعملية التحسني هذه.
نصح بأن يستكمل
قد تكون بعض األقسام الفردية يف الكتيب لها عالقة أكرب من غريها ببعض املواقع ،إال أنه يُ َ
املستخدمون قراءة الكتيب كامالً .وقد يكون من املناسب ،بصورة خاصة ،أن يطلع جميع القراء عىل الوحدة التدريبية
الثالثة التي ترشدهم إىل كيفية إجراء تقييم لوضع سالمة املشاة ،ثم انتقاء بعض اإلجراءات العملية لتنفيذها وفق ما
هو موضح يف سائر الوحدات .وملا كان من األهمية مبكان عدم إغفال مواءمة املحتوى بحسب األوضاع املحلية ،واختيار
املستوى املناسب للبدء باإلجراءات املناسبة ،ينبغي عىل من يقوم بعملية املواءمة املحلية ضامن عدم تغيري املبادىء
األساسية ذات الصلة أو تحريفها.

ما هي حدود هذا الكتيب؟
يقدم الكتيب معلومات أساسية وأمثلة للتدابري القابلة للتنفيذ لتحسني سالمة املشاة عىل املستوى العاملي .وهو
ال يشتمل عىل استعراض شامل ودقيق ،ودراسات حالة حول سالمة املشاة .فاملراجع ودراسات الحالة مصممة بحيث
توفر املعلومات األساسية التي ترشح القضايا املطروحة يف الكتيب .وهناك أيضاً عدد من االستعراضات الشاملة لألدبيات
ودراسات الحالة ذات العالقة بسالمة املشاة ،وميكن للقارىء الرجوع إليها إذا رغب يف االستزادة باملعارف .وبعض هذه
االستعراضات والدراسات ترد يف قوائم املراجع التي يتضمنها هذا الكتيب.
وعىل الرغم من أن كافة املحاوالت قد بُ ِذلت الستخالص التجارب والدروس املستفادة من البلدان التي تُنفِّذ برامج لسالمة
املشاة ،يتعني عىل القراء الرجوع إىل الدالئل اإلرشادية الوطنية ودون الوطنية لضامن أن تكون القرارات املتخذة قد
راعت السياق املحيل.

كيف تم إعداد الكتيب؟
هذا الكتيب هو نتاج عمل استمر ثالث سنوات قام به خرباء يف مجاالت الصحة العمومية والنقل وعلم النفس والتخطيط
والتنفيذ ،واضطلعت منظمة الصحة العاملية بتنسيق هذا العمل .وقام فريق من الكتاب بوضع تص ُّور ملحتوى الكتيب،
طبقاً للنموذج املوحد املصمم لدالئل املامرسات الجيدة .كام أُجري استعراض لألدبيات كان الغرض منه جمع الب ِّينات
واألمثلة للتحضري للكتيب ،عمل عليه خبريان لجمع األدبيات املنشورة واملراجع غري الرسمية ،واستخلصا منها املعلومات
ثم قاما بوضع موجز ملا تم استعراضه .ولقد ساعد هذا املوجز يف توفري املعلومات لألقسام املختلفة التي يتضمنها الكتيب
إضافة إىل تصنيف األمثلة الخاصة باملامرسات الجيدة التي تناولتها الوحدة الرابعة ،إىل أمثلة ثبت نجاحها ،أو أمثلة
واعدة أو أمثلة بال سند قوي يف ذاك الوقت .كام استخدمت التجارب العشوائية ذات الشواهد ودراسات الحالة
املقرتنة بشواهد بوصفها معيارا ً مرجعياً .وقام فريق من الخرباء بإعداد مسودة الكتيب ،خضعت بدورها ملراجعة
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عدد من خرباء الصحة والنقل والتخطيط والتنفيذ .واستُ ِ
خدمت التعليقات التي انبثقت عن هذه املراجعة يف تنقيح
الكتيب .وكام جرت العادة مع سائر دالئل املامرسات الجيدة حول الخوذات والرسعة والقيادة تحت تأثري الكحول
وأحزمة األمان و ُمق ِّيدات حركة األطفال ونظم البيانات ،قامت لجنة استشارية من الخرباء من مختلف املنظامت
املشاركة باإلرشاف عىل مواصلة تطوير الكتيب.

نرش الكتيب
سوف يرتجم الكتيب إىل عدة لغات أساسية ،وينبغي عىل البلدان أن تعمل عىل ترجمة هذه الوثيقة إىل اللغات
املحلية .وسيتم نرش الكتيب عىل نطاق واسع عرب قنوات التوزيع التابعة للمنظامت األربع املشاركة يف هذه
السلسلة.
وعالوة عىل ما تقدم فسوف يتوافر الكتيب يف صيغة يب دي اف  PDFميكن تحميله مجاناً من املواقع اإللكرتونية
التابعة للمنظامت األربع املشاركة .وميكن تحميل هذا الكتيب من املوقع .http://www.who.int/roadsafety

كيفية الحصول عىل املزيد من النسخ املطبوعة
ميكن طلب املزيد من النسخ املطبوعة لهذا الكتيب عرب الربيد اإللكرتوين  traffic@who.intأو بالكتابة مبارشة إىل:
Department of Violence and Injury Prevention and Disability
World Health Organization
20, Appia Avenue, CH-1211
Geneva 27, Switzerland

املراجع
1. P eden M et al., eds. World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health Organization, 2004.
2. Global status report on road safety: time for action. Geneva, World Health Organization, 2009.
3. Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. Geneva, World Health Organization,
2013.
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 -1ما سبب أهمية التص ِّدي لقضية سالمة املشاة

ما سبب أهمية التصدِّي لقضية سالمة املشاة؟

التصدي لقضية سالمة املشاة؟
-1ما سبب أهمية
ِّ
ستقل السيارات ،أو من راكبي
إن أكرث من خُمس ممن يلقون حتفهم عىل الطرق يف العامل كل عام ،ليسوا من ُم ِّ
الدراجات النارية أو حتى الدراجات الهوائية – ولكنهم من املشاة .وغالباً ما ميكن تجنب وفيات وإصابات املشاة،
فهناك تدخالت ثبت نجاحها ،ورغم ذلك مل تح َظ سالمة املشاة ،يف العديد من األماكن ،مبا تستحقه من اهتامم.
وتتطلب التدخالت الناجعة لحامية املشاة وتعزيز السري اآلمن ،تفهامً لطبيعة عوامل الخطر املتعلقة بالتصادمات
املرورية التي يتعرض لها املشاة .وتقدم هذه الوحدة للقارىء معلومات أساسية حول مشكلة إصابات املشاة،
وعوامل الخطر يف العامل أجمع .وهي معلومات ميكن استخدامها إلقناع القادة السياسيني بوضع التدابري الخاصة
بسالمة املشاة وتنفيذها ودعمها.

الحظة
م

املايش (مفرد املشاة) هو أي شخص يتنقل سريا ً عىل األقدام يف جزء واحد عىل األقل يف رحلته .وإضافة
إىل الشكل االعتيادي للسري ،فقد يستخدم املايش مختلف التعديالت أو امل ُسا ِعدات التي تساعد عىل السري
مثل الكرايس املتحركة ،واألدوات التي تساعد عىل السري ،والعيص ،وألواح التزلج ،وأحذية التزلج .وقد يحمل
الشخص معه أشياء ذات كميات وأوزان مختلفة ،يحملها بيديه أو يضعها عىل ظهره أو فوق رأسه أو يوزعها
بالتوازن عىل كتفيه أو يجرها وراءه أو يدفعها أمامه .ويعترب الشخص أيضاً من املشاة عند الجري ،والهرولة،
والسري ملسافات طويلة ،أو عند الجلوس أو االستلقاء يف الطريق.

ويف ما ييل أسلوب تنظيم محتوى هذه الوحدة التدريبية:
 1-1املبادىء التوجيهية :هناك مبدآن يوجهان العمل يف مجال سالمة املشاة ويُشكِّالن مالمح هذا الكتيب .املبدأ
األول هو مفهوم "السري اآلمن" .فالسري هو طريقة أساسية وشائعة للتنقل ،وله فوائد تنعكس عىل الصحة والبيئة.
وينبغى اتخاذ التدابري التي تعمل عىل تحسني سالمة السائرين .أما املبدأ التوجيهي الثاين فيتمثل يف نهج "النظام
املأمون" ،ويخضع للمناقشة يف هذا الكتيب بوصفه إطار عمل لفهم قضية سالمة املشاة والتعامل معها.
 2-1حجم مشكلة إصابات املشاة :ويقدم هذا القسم البيانات حول عدد من يتعرضون للموت من املشاة بسبب
التصادمات عىل الطرق يف العامل أجمع .كام يقدم املعلومات حول الخصائص السكانية واالجتامعية واالقتصادية ملن
تعرضوا لإلصابة أو الوفاة ،وتكلفة التصادمات املرورية للمشاة.
 3-1ماذا يحدث يف تصادمات املشاة؟ يصف هذا القسم بصورة موجزة توايل األحداث واإلصابات النمطية التي تنشأ
جراء اصطدام سيارة بأحد املشاة .كام يقدم معلومات قيمة ومفيدة لتفهم عوامل الخطر التي تع َّرض لها القسم 1.4
 4-1عوامل خطر اٳلصابات املرورية للمشاة :يناقش هذا القسم عوامل الخطر الرئيسية إلصابات املشاة ،وال سيام
ما يتعلق منها بالرسعة ،وتناول الكحول ،وقصور البنية التحتية للطرق تجاه املشاة ،وضعف رؤية املشاة عىل الطرق،
مع إلقاء الضوء عىل املزيد من عوامل الخطر.
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 1-1املبادىء التوجيهية
 1-1-1أهمية السري اآلمن
نحن جميعاً مشاة .فالسري هو طريقة أساسية وشائعة للتنقل يف مجتمعات العامل كافة .وكل رحلة تقريباً تبدأ
وتنتهي بالسري ،بل يكون السري ،يف بعض الرحالت ،هو الوسيلة الوحيدة للسفر والتنقل ،سواء أكانت الرحلة طويلة
أو مجرد نزهة قصرية إىل متجر .ويف رحالت أخرى ،قد يسري املرء لجزء أو أكرث من رحلته ،مثل السري إىل موقف
الحافالت ومنه ،مع استقالل الحافلة بني السريين.
وللسري فوائد صحية وبيئية معروفة فهو ،عىل سبيل املثال ،يزيد من النشاط البدين الذي يؤدي بدوره إىل انخفاض
اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية ،واألمراض املرتبطة بالسمنة ،وقد بدأ العديد من البلدان يف تطبيق سياسات
تشجع عىل السري بوصفه طريقة هامة للتنقل ( .)3-1ولكن مع األسف ،هناك بعض الحاالت التي ميكن أن تؤدي فيها
زيادة السري إىل زيادة مخاطر التصادمات عىل الطرق واإلصابات الناجمة عنها .فنتيجة للنمو الحاد يف أعداد املركبات
وتواتر استخدامها يف العامل أجمع – عالوة عىل اإلهامل العام الحتياجات املشاة عند تصميم الطرقات والتخطيط
الستخدام األرايض – يتعرض املشاة بصورة متزايدة إىل إصابات الطرق ( .)4وترتفع قابلية املشاة للترضر بصورة أكرب
يف األماكن التي تعاين قصورا ً يف إنفاذ قوانني املرور بها (.)5
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الحظة
م

التصادم عىل الطرق هي عبارة عن تصادم أو حادث عىل الطريق يشمل مركبة واحدة عىل األقل
تتحرك يف طريق عام أو خاص يكون للناس حق املرور فيه ،وينجم عنها إصابة أو قتل شخص واحد عىل األقل.
ويدخل يف هذا السياق :تصادمات املركبات بعضها ببعض عىل الطريق؛ أو تصادمات املركبات باملشاة؛ أو
املركبات بالحيوانات أو الحواجز الثابتة أو تصادم مركبة أو سيارة واحدة فقط .كام تشمل أيضاً التصادمات
بني املركبات والقطارات(.)6

إن الحد من املخاطر التي تواجه املشاة أو القضاء عليها هدف سيايس له أهميته وميكن بلوغه .فالتصادمات التي يتعرض
لها املشاة ،مثلها مثل سائر التصادمات التي تقع عىل الطرق ،ال ميكن تقبلها عىل أنها أمر حتمي؛ إذ ميكن يف واقع األمر
التنبؤ بها ومنعها ( .)7وهناك ارتباط وثيق بني البيئة التي ميا َرس فيها السري وسالمة املشاة ،حيث إن السري يف بيئة تفتقد
للبنية التحتية املخصصة للمشاة ،والتي يُس َمح فيها باستخدام املركبات ذات الرسعة العالية ،يزيد من مخاطر تع ُّرض
املشاة لإلصابة .وتتزايد مخاطر تصادم املركبات اآللية باملشاة بصورة طردية مع عدد املركبات التي يتعرض لها املشاة (،8
.)9
وتعمل تدابري سالمة املشاة عىل تحسني بيئات السري وتُسهِم يف التجديد الحرضي ،والنمو االقتصادي املحيل ،والتامسك
االجتامعي ،وتحسن نوعية الهواء ،وتخفض اآلثار الضارة للضوضاء املرورية ( .)13-10ولهذه التدابري أيضاً فوائد إضافية
لسائر مستخدمي الطرق ،مثل راكبي الدراجات النارية والدراجات الهوائية .وتنفيذ هذه التدابري يتطلب االلتزام ،إىل
جانب اتخاذ القرارات املستنرية من جانب الحكومات ،ورجال الصناعة ،واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية.
وتحتوي الوحدة التدريبية الرابعة عىل تدابري فعالة لتحسني السالمة املرورية للمشاة.

 2-1-1ن ْهج النظام املأمون وسالمة املشاة
بكل
اهتم التحليل التقليدي ملخاطر اإلصابات عىل الطرق مبستخدمي الطرق ،واملركبات ،والبيئة املحيطة بالطرق ،ولكن ٍّ
عىل حدة ( .)14كام أن هناك نزعة بني الباحثني واملامرسني للرتكيز عىل عامل واحد أو بضعة عوامل ،يف حني أن هناك،
يف الواقع ،العديد من العوامل املتفاعلة معاً التي تحدد أي سياق مروري معني عىل الطرق ( .)15 ،14وهذا الرتكيز غري
املتكاىفء قد يح ُّد بدوره من فعالية الجهود املبذولة للوقاية من اإلصابات عىل الطرق ،وقد يؤدي إىل الرتكيز عىل تدخالت
ت ُع ِّرض املشاة للخطر.
ويتعامل ن ْهج النظام املأمون (انظر الشكل  )1-1مع عوامل الخطر والتدخالت ذات العالقة مبستخدمي الطرق ،واملركبات،
وبيئة الطريق بصورة متكاملة مبا يزيد من فعالية إجراءات الوقاية ( .)17 ،16وقد أثبت هذا الن ْهج مالءمته وفعاليته يف
يس يف بعض الحاالت جني املكاسب الناجمة عن السالمة عىل الطرق ،حيث ُيثِّل تحقيق
عدد من املواقع يف العامل ،بل يُ ِّ
املزيد من التق ُّدم تحدياً (.)18
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ن ْهج النظام املأمون

الشكل 1-1

Safe system approach

تنقل أكرث أمناً

قبول النظام

Figure 1.1

فهم التصادمات
واملخاطر

مستخدمو الطرق املتأهبون وامللتزمون
رسعات أكرث أماناً
(تخفيض الرسعة أكرث احتوا ًء لألخطاء البرشية)
التحمل البرشي

مركبات أكرث أماناً

التثقيف واملعلومات
الداعمة للمستخدمني

طرق وأرصفة أكرث أماناً
(أكرث استيعاباً لألخطاء
البرشية)
تفعيل قواعد الطرق
املرورية

املصدر16 :

ويدرك ن ْهج النظام املأمون للسالمة عىل الطرق أهمية التنقل والسفر للمجتمع ،ويدعم فكرة أن يكون السفر آمناً لجميع
مستخدمي الطرق أثناء تفاعلهم مع الطرق واملركبات لتيسري الحركة .ويتمثل الهدف من ن ْهج النظام املأمون يف القضاء
عىل التصادمات املميتة والحد من اإلصابات الشديدة من خالل توفري نظام آمن للتنقل يتسامح مع األخطاء البرشية
ويستوعبها ،ويضع يف اعتباره إمكانية تع ُّرض األشخاص لإلصابات الشديدة .ويتحقق هذا من خالل تركيز السياسات
عىل البنية التحتية للطرق واملركبات ورسعات السفر ،مدعومة بطيف واسع من األنشطة يف مجاالت التعليم والتثقيف،
واللوائح التنظيمية ،وإنفاذ القوانني وتوقيع الجزاءات.
ويف ما ييل موجز للمبادىء األساسية لن ْهج النظام املأمون (:)16
• •االعرتاف باألخطاء البرشية يف نظام النقل :يرتكب الناس أخطاء مرورية ميكن أن تؤدي بسهولة إىل اإلصابات أو الوفاة.
ون ْهج النظام املأمون ال يتجاهل التدخالت السلوكية ملستخدمي الطريق ،لكنه يؤكد عىل أن السلوك ما هو إال عنرص
واحد من عنارص كثرية رضورية لتعزيز السالمة عىل الطرق.
• •االعرتاف بضعف الجسم البرشي وحدوده :للناس قدرة محدودة عىل تحمل القوة العنيفة ،والتي تقع عند تجاوزها
اإلصابات الشديدة والوفيات.
• •تعزيز مفهوم مساءلة النظام :يجب أن تكون مسؤولية السالمة عىل الطرق مشرتكة بني مستخدمي الطرق ومصممي
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النظام .فبينام يُتوقَّع من مستخدمي الطرق االمتثال للنظم واللوائح املروية ،يقع عىل عاتق مصممي ومشغيل النظام
مسؤولية وضع نظام للنقل آمن قدر اإلمكان للمستخدمني.
• •الرتويج للقيم األخالقية يف مجال السالمة عىل الطرق :القيمة األخالقية التي يربزها ن ْهج النظام املأمون هي عدم تقبل
أي مستوى من الرضوح الخطرية الناجمة عن نظام النقل عىل الطرق .فالناس ميكنهم تعلم سلوكيات أكرث أماناً ،إال
أن وقوع األخطاء أمر حتمي يف بعض املناسبات ،وهي أخطاء قد تؤدي إىل التصادمات عىل الطرق ،غري أن الوفيات
واإلصابات الخطرية ليست نتائج حتمية ال ميكن تجنبها.
• •تعزيز القيم املجتمعية :يُتوقَّع من نظام النقل والسفر عىل الطرق ،إضافة إىل ضامن السالمة ،أن يُسهِم يف االرتقاء
بالقيم املجتمعية ،وعىل وجه الخصوص يف مجاالت ثالثة – التنمية االقتصادية ،وصحة اإلنسان والصحية البيئية،
واالختيار الفردي.
وهناك العديد من الفوائد التي يتمتع بها ن ْهج النظام املأمون بوصفه إطار عمل لسالمة املشاة:
• •دراسة طيف واسع من عوامل الخطر .يجب عند البحث يف مجال سالمة املشاة تب ِّني مفهوم ون ْهج ال ُنظُم حتى ميكن
النظر يف العوامل املتعددة التي ت ُع ِّرض املشاة للخطر ،مثل رسعة املركبة ،ورداءة تصميم الطرق ،والقصور يف إنفاذ
القوانني واللوائح املرورية .ويستدعي التخطيط الفعال لسالمة املشاة أن يكون هناك فهم شامل لعوامل الخطر التي
تدخل يف هذا النطاق ،وهو فهم يصعب الوصول إليه إذا انصب تركيز البحوث عىل عامل واحد أو عاملني فقط من
عوامل الخطر .ويأيت إطار ال ُنظُم املأمونة ليجذب بحوث سالمة املشاة بعيدا ً عن الدائرة الضيقة التي تركز عىل عامل
وحيد أو بضعة عوامل للخطر .وتصف الوحدة التدريبية الثالثة تطوير مصادر البيانات يف أديس أبابا ،يف أثيوبيا ،وهي
مصادر تعطي صورة شاملة ملدى اإلصابات وعوامل الخطر التي يتعرض لها املشاة وسائر مستخدمي الطرق.
• •دمج التدخالت الشاملة .يتطلب تحسني سالمة املشاة توجيه االهتامم نحو تصميم السيارات ،والبنية التحتية للطرق،
والتحكم يف املرور مثل الحد األقىص للرسعة ،وإنفاذ القوانني واللوائح املرورية – وهي املجاالت التي يركز عليها ن ْهج
النظام املأمون .أما الرتكيز الضيق عىل أي جانب منفرد فسوف تكون فعاليته أقل من أي أسلوب متكامل يشتمل عىل
عوامل متعددة لقضية سالمة املشاة.
• •استيعاب الدروس املستفادة .يقدم ن ْهج النظام املأمون أساساً للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل لتجنب األخطاء
التي وقع فيها عدد من البلدان املرتفعة الدخل عند تصميمها للطرق ،واضعة يف اعتبارها املركبات بصورة أساسية،
ومتغافلة عن احتياجات املشاة .ومع ما تشهده البلدان من ارتفاع يف أعداد السيارات واملركبات ،تشتد الحاجة إىل
إجراء تحسينات يف البنية التحتية للمشاة والسيارات عىل حد سواء ،دون الرتكيز فحسب عىل سلوكيات املشاة فقط
بوصفها العامل األسايس املؤثر يف سالمتهم .وهناك ملمح مشرتك وشائع يف بيئات تنقل املشاة وسفرهم يف البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل ،وهو املرور املختلط "املشرتك" ،الذي يتشارك فيه املشاة مع املركبات ،والدراجات الهوائية،
نفس املساحة من الطريق ،مع وجود القليل من مرافق البنية التحتية املخصصة للمشاة أو عدم وجودها أصالً .ولقد
لوحظ أن الصني والهند أحرزتا بعض التقدم فيام يتعلق بالتصدي إلهامل املشاة يف تصميم الطرق ( .)4كام تحتوي
الوحدتان التدريبيتان الثانية والرابعة عىل أمثلة تدور حول تدابري تصميم الطرق تهدف إىل تحسني سالمة املشاة يف
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
• •التعاون بني الرشكاء .متثل سالمة املشاة مشكلة متعددة األبعاد ،وتحتاج إىل رؤية شاملة عند دراسة املحددات
والنتائج والحلول .وملا كانت هناك وكاالت مختلفة تضطلع باملسؤولية عن جوانب محددة يف مجال سالمة املشاة ،فإن
منسق لتحسني سالمة املشاة ،وال سيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل – عىل
الحقيقة تقتيض وجود أسلوب َ
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أن يشمل هذا األسلوب التعاون بني راسمي السياسات ومتخذي القرارات والباحثني والقادة السياسيني واملجتمع املدين
وعموم الناس .وقد يكون لهذا التعاون أشكال متعددة ،منها التشارك يف مسؤوليات أو أنشطة يف إطار برنامج لسالمة
املشاة (انظر اإلطار  .)1-1وميثل التعاون بني الوكاالت والقطاعات حجر األساس لن ْهج النظام املأمون.

اإلطار  :1-1التشارك يف املسؤوليات يف برنامج لسالمة املشاة يف ساو باولو
يف عام  2010قامت الرشكة الهندسية للمرور  ،Companhia de Engenharia de Trafegoوهي الوكالة املسؤولة عن إدارة النقل
يف املدينة الربازيلية ساو باولو ،بإطالق برنامج حول سالمة املشاة يهدف إىل خفض عدد القتىل من املشاة بنسبة  %50بنهاية
عام  .2012وقد شملت التدخالت حمالت إعالمية وأنشطة إلذكاء الوعي ،اقرتنت بتنفيذ إجراءات هندسية وإنفاذ قوانني املرور.
واجتمعت الوكاالت املختلفة معا لتنسيق عملية التنفيذ ووزعت املسؤوليات املتعلقة بتنفيذ أنشطة معينة :وقد تولت أمانة النقل
باملدينة مهمة تنسيق عملية التنفيذ العام للربنامج؛ واضطلعت الرشكة الهندسية للمرور بالشؤون الهندسية ،والتثقيف وإجراءات
إنفاذ القوانني؛ وكان تنظيم الحمالت اإلعالمية من نصيب بلدية ساو باولو عن طريق إدارة االتصاالت؛ أما األمانة املسؤولة عن
العمل فقد كانت مهمتها وضع مرشفني يف أماكن عبور املشاة؛ وتولت رشطة املرور مسؤولية إنفاذ القوانني ،وخضع سائقو الحافالت
إلرشاف وتدريب رشكة نقل ساو باولو – وهي الرشكة التي تقوم بإدارة النقل بالحافالت.
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 2-1حجم مشكلة إصابات املشاة
يبني هذا القسم الحجم العاملي ملشكلة إصابات املشاة ،مبا يف ذلك نسبة الوفيات بني املشاة وعالقتها بسائر
مستخدمي الطرق ،والخصائص الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية ملن يلقى حتفه أو يصاب من املشاة ،عالوة
عىل أماكن وأوقات حدوث التصادمات باملشاة.

 1.2.1املشاة الذين لقوا حتفهم يف تصادمات عىل الطرق
• •هناك حوايل  273 000من املشاة لقوا حتفهم يف تصادمات عىل الطرق عام  ،2010وفقاً لتقديرات الوفيات
الناجمة عن التصادمات عىل الطرق يف العامل ( .)19ومتثل هذه الوفيات  %22من مجمل الوفيات عىل الطرق (انظر
الشكل  2-1والجدول  .)1-1وهناك توزع جغرايف واضح لوفيات املشاة حيث ترتفع النسبة إىل أقصاها يف اإلقليم
األفريقي ( ،)%38وتقل إىل أدىن مستوياتها يف إقليم جنوب رشق آسيا (.)%12

الشكل  2.1توزيع الوفيات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق بحسب مستخدمي الطرق2010 ،

راكبو الدراجات النارية
ذات العجلتني أو العجالت
الثالثة %23

راكبو السيارات %31

راكبو الدراجات
الهوائية %5

املشاة %22

آخرون/دون تحديد
%19

املصدر19 :

25

سالمة املشاة :كتيب تدريبي حول السالمة عىل الطرق ملتخذي القرارات واملامرسني

الحظة
م

يف الكثري من البلدان ،يكون هناك قصور يف التبليغ عن تصادمات املشاة يف اإلحصاءات الرسمية
لإلصابات املرورية ،حيث إن العدد الواقعي لوفيات وإصابات املشاة قد يكون أعىل مام تظهره اإلحصاءات
الرسمية .كام أن البيانات العاملية التي تتناول املصابني من املشاة ال تتوافر بسهولة ،ولذا ،يعرض هذا القسم
بيانات حول وفيات املشاة فقط ،غري أنه يجب عدم إغفال أن البيانات التي تدور حول وفيات املشاة ال متثل
سوى جزء من املشكلة .كام ينجم عن التصادمات التي يتعرض لها املشاة إصابات غري مميتة ،بعضها طفيف
وبعضها اآلخر شديد ،يف حني يحتاج بعض هذه اإلصابات إىل رعاية طويلة األمد وإعادة تأهيل.

الجدول  1.1وفيات مستخدمي الطرق بوسائل النقل املختلفة كنسبة مئوية ( )%من الوفيات العاملية
الناجمة عن التصادمات عىل الطرق*2010 ،
ُمستقلِّو
السيارات

أقاليم منظمة
الصحة العاملية

األفريقي

بلدان م د
بلدان ت د
الجميع

األمريكتان

بلدان ت د
بلدان ع د
الجميع

رشق املتوسط

بلدان ت د
بلدان ع د
الجميع

األورويب

بلدان م د
بلدان ت د
بلدان ع د
الجميع

بلدان م د
جنوب رشق آسيا بلدان ت د
الجميع

غرب املحيط
الهادىء

بلدان م د
بلدان ت د
بلدان ع د
الجميع

العامل

بلدان م د
بلدان ت د
بلدان ع د
الجميع

35
51
43
31
70
42
36
63
37
32
52
49
50
25
15
15
12
22
33
23
31
27
56
31

مستخدمو الطرق ()%
راكبو الدراجات راكبو الدراجات
الهوائية
النارية ذات
العجلتني أو
الثالث عجالت
11
37
7
16
13
15
14
3
14
0
7
19
12
19
34
33
66
38
18
36
15
25
16
23

7

5
3
2
3
3
2
3
2
3
7
4
6
4
4
4
8
10
8
6
4
5
5

مشاة

آخرون/دون
تحديد

38
37
38
27
12
23
28
27
28
26
32
19
27
34
11
12
12
24
33
25
36
22
18
22

9
4
7
23
3
17
19
5
18
40
6
6
7
16
36
36
6
8
6
8
12
22
5
19

مالحظة:
استخدم البنك الدويل (طريقة أطلس) إجاميل نصيب الفرد من الدخل لعام  2010لتصنيف البلدان إىل :م د (بلدان منخفضة الدخل) =  1005دوالر
أمرييك أو أقل؛ ت د (بلدان متوسطة الدخل) = من  1006إىل  12 275دوالر أمرييك؛ وع د (بلدان مرتفعة الدخل) =  12 276دوالر أمرييك أو أكرث.
املصدر.19 :
*مل تقدم جميع البلدان املشاركة يف املسح هذه البيانات.
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الشكل  3-1يظهر البيانات الواردة من بلدان منتقاة حول توزع وفيات الطرق طبقاً للفئة التي ينتمي إليها مستخدم
الطريق ،كام يوضح الشكل التفاوتات بني البلدان .وميثل املشاة نسباً غري متناسبة يف وفيات الطرق املرورية يف كل من
بنغالديش والسلفادور وغانا وجمهورية كوريا ،بينام ميثلون نسبة أصغر ،مثالً ،يف هولندا وتايالند والواليات املتحدة .وعىل
الرغم من أن الجدول 1-1يظهر أن نسبة املشاة الذين لقوا حتفهم هي األقل يف جنوب رشق آسيا ،إال أن بنغالديش-
وهي إحدى بلدان هذا اإلقليم  -كانت حصتها من وفيات املشاة أعىل كثريا ً ،مام يدل عىل وجود تباينات داخل اإلقليم
الواحد.
وباستثناء إقليمي رشق املتوسط وغرب املحيط الهادىء ،يغلُب أن ميثل املشاة نسبة أعىل بصورة أكرب يف الوفيات الناجمة
عن إصابات الطرق يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل عنها يف البلدان املرتفعة الدخل (انظر الجدول  .)1-1كام تؤكد
الدراسات التي أجريت عىل مستوى املدن أن املشاة يشكلون نسبة عالية ممن يلقون حتفهم يف التصادمات التي تقع
عىل الطرق يف تلك البلدان .فعىل سبيل املثال ،يف الهند تصل نسبة من ميوتون من املشاة يف التصادمات املرورية إىل %78
يف مومباي ،و %53يف دلهي ،أما عىل مستوى الهند ككل فإنها ال تتعدى  .)20( %10وملا كانت اإلحصاءات الرسمية تشري
إىل أن املشاة يف املكسيك ميثلون حوايل  %29من قتىل التصادمات عىل الطرق ،ارتفعت هذه النسبة يف بعض الدراسات
األخرى لتصل إىل .)21( %48
وهذا التباين الشديد يف وفيات املشاة بني البلدان وداخلها يسلط الضوء عىل الحاجة إىل إجراء تحليل شامل للبيانات
الحالية عن اإلصابات عىل الطرق عىل املستوى القُطري ،وعىل مستوى املدن واملؤسسات (مثل املستشفيات) بغية
الوصول إىل صورة دقيقة لحجم وفيات وإصابات املشاة يف املواقع املحلية (انظر الوحدة التدريبية .)3
الشكل 3.1

مستخدمو الطرق الذين لقوا حتفهم بسبب وسائل مختلفة للنقل كنسبة من الوفيات عىل الطرق
عىل املستوى الوطني2010 ،

بنغالديش
الربازيل
الصني
السلفادور
فرنسا
غانا
الهند
املكسيك
املغرب
هولندا
جمهورية كوريا
سنغافورة
تايالند
اإلمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية
%0

%10

%20

راكبو دراجات نارية ذات عجلتني أو ثالث عجالت
املصدر19 :

آخرون/دون تحديد

%30

%40

%50

راكبو دراجات هوائية

%60

%70

%80

%90

%100

مشاة

راكبو مركبات ذات أربع عجالت
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الحظة
م

هناك بعض املخاطر والتحديات التي ال تدخل بالرضورة يف تعريف التصادمات عىل الطرق ،وبالتايل تغفلها
البيانات الرسمية للتصادمات املرورية ،مثل عوائق الطريق ،والسقوط ،والكبوات والزالت ،والتعرث ،وعضات
الحيوانات ،واألمن الشخيص .ومثل هذه املخاطر ميكن أن تتسبب يف إصابات شديدة بل أحياناً تؤدي إىل
الوفاة .ففي السويد ،عىل سبيل املثال ،ال يُد َرج املشاة املصابون بشدة جراء السقوط يف بيئة الطرق املرورية يف
اإلحصاءات الرسمية إلصابات الطرق ( ،)22بينام بلغ العدد الذي قُ ِّدر عام  2011للمشاة الذين أصيبوا بإصابات
خطرية عىل املستوى القُطري  .4 500وكان ميكن أن يرتفع هذا الرقم ليصل إىل أكرث من  8 400مصاب بإصابة
شديدة إذا أخذ يف االعتبار املشاة الذين أصيبوا بشدة جراء السقوط يف محيط الطرق ،حيث كان واحد من كل
اثنني ممن أصيبوا عام  2011يف نظام النقل املروري يف السويد من املشاة الذين تعرضوا للسقوط .وعىل هذا
النحو ،من الواضح أن جوانب عديدة للسري اآلمن تغفلها البيانات الرسمية للتصادمات عىل الطرق.

 2-2-1تكلفة وفيات وإصابات املشاة
تصادمات املشاة ،مثلها مثل سائر التصادمات عىل الطرق ،لها تكلفة نفسية ،واجتامعية واقتصادية ،وصحية .وتستنزف
إصابات الطرق موارد مالية تحتاجها تنمية البلدان .وال توجد تقديرات عاملية لألثر االقتصادي للتصادمات املرورية التي
يتعرض لها املشاة ،ولكن تكلفتها ت ُق َّدر بصورة عامة ما بني  1و %2من إجاميل الناتج القومي ( .)7وغالباً ما يعاين املشاة
الناجون من التصادمات ،وعائالتهم وأصدقاؤهم وغريهم من مقدمي الرعاية ،من آثار ضارة اجتامعياً وبدنياً ونفسياً
(انظر اإلطار .)2-1

اإلطار  :2-1أثر وفاة أحد املشاة عىل العائلة واألصدقاء واملجتمع
تظهر الحادثة التالية مدى تأثري وفاة أحد املشاة عىل أفراد العائلة املقربني من الضحية وأصدقائها واملجتمع
املحيط بها:
"ابنتي دينا ،كانت تبلغ من العمر سبعة
عرش عاماً عندما فاضت روحها .وقعت
الحادثة يوم التاسع من ترشين األول/اكتوبر
عام  ،2003يف الساعة  .22:30كانت دينا
ذاهبة مع أربعة من صديقاتها إىل حفل عيد
ميالد ،وكن قد تركن سيارة األجرة ويحاولن
عبور طريق الكورنيش باملعادي .كان سائق
سيارة األجرة قد تركهن عىل الجانب اآلخر
من الطريق ،وهو طريق يف غاية االزدحام،
وحركة املرور شديدة وفوضوية ،بدون إشارات مرورية ،وال
توجد به أماكن مخصصة لعبور املشاة ،إمنا تدفق مستمر
للسيارات ،والشاحنات والحافالت .مل يكن هناك فعلياً أي مكان
لعبور الطريق ،وعليك الوثوب عرب عدة حارات مرورية لالنتقال
إىل الجانب اآلخر .وقد صدمت حافلة مرسعة دينا وهي تحاول
عبور الطريق ،وقتلتها عىل الفور ،ومل يحاول سائق الحافلة أن
املصدر.23 :
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يهدىء من رسعته.
يف ذلك الوقت كنت يف دمشق ،يف رحلة
عمل ،وقد اتصل يب شقيق زوجتي ليخربين
بالخرب املفجع أن صغرييت قد قتلت .ولك أن
تتخيل مدى إحسايس بالذنب ،فقد كان يجدر
يب أن أكون يف القاهرة ،حيث كان ميكنني أن
أصطحبها إىل حفلة عيد امليالد.
كانت دينا جميلة ،ولها ابتسامة تدخل
البهجة إىل قلبك وترسم بسمة عىل شفتيك،
وكانت دامئا تكرس وقتها كله لآلخرين وتؤثرهم عىل نفسها.
كان لها أصدقاء كثريون ال أستطيع حرصهم ،وكانت تحب
الحياة جدا ً .وال يزال الكثري من أصدقائها يتواصلون معنا ،فقد
تأثر مبوتها الجميع :عائلتها ،وأصدقاؤها واملجتمع بكامله ،حتى
لقد تأثر مبوتها أناس ال نعرفهم .إنني أفكر دامئاً يف موجات األمل
والدائرة التي ال تكف عن االتساع ملن تأثر بوفاتها"

 -1ما سبب أهمية التص ِّدي لقضية سالمة املشاة
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 3-2-1من املشاة الذين يلقون حتفهم أو يصابون؟
املشاة هم مجموعة متنوعة من الناس مختلفي العمر والجنس والوضع االجتامعي واالقتصادي .وتتباين خصائص من
يلقون حتفهم أو يصابون من املشاة تبايناً كبريا ً عرب البلدان ،واملناطق دون الوطنية ،مربزة الحاجة إىل جمع وتحليل
البيانات املحلية لتكوين فهم شامل للمشكلة عىل املستوى املحيل (انظر الوحدة التدريبية الثالث).

العمر
تؤثر التصادمات التي تصيب املشاة عىل أناس من فئات عمرية مختلفة ،غري أن هناك فئات عمرية قد تكون ممثلة
بصورة أكرب من غريها يف بعض األماكن .فعىل سبيل املثال:
• •يف أربع مدن يف جنوب أفريقيا ،كان  %57ممن تع َّرضوا للقتل يف التصادمات املرورية من الفئة العمرية التي ترتاوح
بني  20و 44عاماً (.)24
• •ويف الواليات املتحدة عام  ،2009كانت معدل وفيات املشاة بني من هم أكرب من  75عاماً  2.28لكل 100 000نسمة،
وهو أعىل من معدالت الوفيات يف أي فئة عمرية أخرى (.)25
• • حيدرأباد يف الهند ،بلغت النسبة  %61بني املشاة الذين أصيبوا يف التصادمات املرورية وتراوحت أعامرهم بني 21
و 40عاماً (.)26
• •ويف مقاطعة نيو ساوث ويلز يف أسرتاليا عام  ،2010بلغت النسبة  %20للمشاة الذين لقوا حتفهم بني من هم أقل من
 21عاماً ،و %29يف الفئة العمرية بني  21و 40عاماً (.)27
• •أظهرت دراسة حول اإلصابات عىل الطرق بني األطفال واملراهقني يف املناطق الحرضية بأفريقيا أن  %68من الحاالت
كانت بني املشاة (.)28
• • كام أوضح مسح أجري يف دار السالم يف تنزانيا ،أن  %45من مصايب املشاة كانوا من البالغني (.)29

الجنس
اتضح أن الذكور ،األطفال والبالغني عىل حد سواء ،ميثلون غالبية املشاة الذين يتعرضون للتصادمات عىل الطرق .فمثالً،
أظهرت دراسة أجريت يف الواليات املتحدة أن الذكور ميثلون  %70من وفيات املشاة ،مبعدل إماتة  2.19وفاة لكل
 100 000نسمة ،مقارنة مبعدالت إماتة يف أوساط اإلناث التي بلغت  0.91لكل  .)30( 100 000ويف دراسة أخرى أجريت
يف املكسيك ،كان معدل وفيات املشاة أعىل بني الذكور ( 10.6لكل  100 000نسمة) عنه بني اإلناث ( 4لكل )100 000
( .)31وبلغت نسبة الذكور مقابل اإلناث  1:2.3يف دراسة أجريت يف مستشفى بجنوب أفريقيا بني املرىض املشاة الذين
قادوا تحت تأثري الكحول (.)32

الوضع االجتامعي واالقتصادي
الوضع االجتامعي واالقتصادي محدد هام إلصابات املشاة .وبصفة عامة ،فإن املشاة من املجتمعات األكرث فقرا ً هم األكرث
تعرضاً لخطر اإلصابة ،وعىل سبيل املثال:
• •يزيد خطر إصابة املشاة من األطفال يف أدىن املستويات االجتامعية واالقتصادية ،عن ضعف إصابات األطفال من املشاة
يف الفئات األعىل من حيث الوضع االجتامعي واالقتصادي يف اململكة املتحدة (.)33
يزداد تواتر تصادمات املشاة بواقع أربعة أضعاف يف املناطق الفقرية املجاورة ملنطقة أورانج  ،Orangeيف كاليفورنيا،
بالواليات املتحدة (.)34
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• •أطفال األرس التي متثل ُربع األرس التي تحصل عىل الدخل األعىل هم األقل عرضة إلصابات املشاة عىل الطرق بصورة
ملفتة ،يف حيدرأباد ،يف الهند (.)35
• •يرتافق الدخل املنخفض والفقر مع أكرب عدد من تصادمات املشاة من األطفال يف مدينة ممفيس يف الواليات املتحدة
(.)36

 4-2-1أين تحدث تصادمات املشاة؟
هناك ،بصفة عامة ،تباين واسع يف أماكن تصادمات املشاة بني بلد وآخر ،فبينام تزداد تلك التصادمات يف املناطق الحرضية
عنها يف املناطق الريفية يف البلدان املرتفعة الدخل ،يحدث نقيض ذلك بالنسبة لبعض البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
فعىل سبيل املثال ،تحدث  %70من مجمل وفيات املشاة يف االتحاد االورويب ،و %76من مجملها يف الواليات املتحدة يف
املناطق الحرضية ( .)37 ،25أما يف اململكة املتحدة ،فرتتفع بواقع خمس مرات أعداد املشاة من الشباب يف املناطق الحرضية
الذين يتعرضون للتصادمات عن أعداد الشباب يف املناطق الريفية ،كام تزيد معدالت الوفاة بينهم مبقدار الضعف (.)38
ويتناقض ما سبق مع دراسة صينية أثبتت أن احتامل تعرض املشاة يف املناطق الريفية لإلصابات أكرب عنه يف املناطق
الحرضية ( .)39كام خلصت دراسة لطلبة الجامعة يف القاهرة إىل أن املشاركني يف الدراسة الذين يقطنون املناطق الريفية
يزداد احتامل تعرضهم إلصابات املشاة ،بصورة ملموسة ،عن الذين يعيشون يف املناطق الحرضية (.)40
ويبدو أن أكرث تصادمات املشاة تحدث عند عبورهم للطريق ( .)41فمثالً ،يف دراسة أجريت يف غانا ظهر أن  %68من املشاة
الذين لقوا حتفهم تعرضوا لإلطاحة بواسطة املركبات وهم يف منتصف الطريق ( .)42كام أوضحت معلومات أدىل بها 73
من املشاة يف دراسة بكينيا أن  )%72.6( 53منهم أصيبوا عند عبورهم الطريق ،و )%11( 8عند وقوفهم عىل
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جانب الطريق ،و )%8.2( 6عند سريهم مبحاذاة الطريق ،و )%8.2( 6بسبب انشغالهم بأنشطة أخرى ،مثل بيع
األشياء ( .)43أما األسباب الكامنة وراء األمناط التي تم إيجازها يف هذا القسم ،فيتناولها كل من القسم  3-1الذي
يدور حول عوامل الخطر ،والوحدة التدريبية الثانية التي تتناول تصميم الطرق ،والعوامل التي تراعى يف تخطيط
استخدام األرايض.

 5-2-1متى تحدث تصادمات املشاة؟
يعد السفر ليالً من أكرث عوامل الخطر التي يتعرض لها املشاة ( )45-44حيث تحدث كثريا ً تصادمات املشاة وقت
الشفق ،وخالل الساعات األوىل من الليل يف الواليات املتحدة وأغلب البلدان (.)46
ويف بعض البلدان ،تحدث أكرث تصادمات املشاة خالل أيام األسبوع وليس يف نهايته ،بينام يف بلدان أخرى ،تكون
هناك تصادمات أكرث إماتة يتعرض لها املشاة يف نهايات األسبوع ( .)47فخالل شهر كانون األول/ديسمرب يف الواليات
املتحدة ،ترتكز التصادمات ،عىل مدار األسبوع ،وقت الشفق وخالل الساعات األوىل من الليل .أما يف شهر حزيران/
يونيو ،فترتكز التصادمات يف نفس األوقات ولكن يومي الجمعة والسبت (.)46

 3-1ماذا يحدث يف تصادمات املشاة؟
معظم التصادمات بني املشاة واملركبات تحدث عندما تصطدم مقدمة املركبة باملشاة ( .)48ويوجز (الشكل )4-1
نقاط التامس بني املشاة والسيارة أثناء التصادم .ويتعني مالحظة أنه خالل التصادم ،يصطدم الجسم كله مبقدمة
السيارة ،فعادة ما تدهس املركبة الشخص البالغ تحت عجالتها بدالً من أن تصطدم بجسمه فيطري فوقها.
وهناك عدة دراسات لخصت توايل حدوث التصادمات األمامية ( .)49وتفرتض نقطة البداية أن هناك أحد املشاة
البالغني صدمته مقدمة سيارة أثناء وقوفه:
• •يحدث االصطدام األول بني ممتص الصدمات والساق أو منطقة مفصل الركبة ،متبوعاً باصطدام الفخذ بحافة
غطاء محرك السيارة.
• •يتسارع الطرف السفيل من الجسم مندفعاً إىل األمام ،ويدور الطرف العلوي برسعة وفقاً لوضع السيارة.
• •ونتيجة لذلك ،يصطدم كل من الحوض والقفص الصدري عىل التوايل بغطاء محرك السيارة.
• •يصطدم الرأس بعد ذلك بغطاء املحرك أو الزجاج األمامي للسيارة بصورة عنيفة متاثل االصطدام بالسيارة.
• •بعدها تسقط الضحية عىل األرض.
وعادة ما تكون أكرث اإلصابات شدة هي تلك الناجمة عن تصادم مبارش مع السيارة الصادمة وليس عند طرح املصاب
عىل األرض .وتتأثر شدة اإلصابة سواء أكانت يف الرأس أو الدماغ أو الصدر أو الحوض أو األطراف ،بالعوامل التالية:
• •رسعة املركبة الصادمة؛
• •نوع املركبة؛
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الشكل   4.1توزيع اإلصابات عىل جسد أحد املشاة يف تصادم أمامي بينه وبني إحدى السيارات

سيارة صغرية
سيارة كبرية

مسارات الرأس
 40كيلومرت/الساعة
 20كيلومرت/الساعة
مقدمة السيارة

أماكن اإلصابة بالجسم

املصدر49 :

الحظة
م

تختلف نقطة التصادم تبعاً الرتفاع املركبة وطول الشخص السائر( ، )50فعىل سبيل املثال ،قد تصدم
مركبة حديثة مرتفعة رأس أحد األطفال بسبب قرص قامته.

• •صالبة وشكل املركبة؛
• •طبيعة مقدمة املركبة (مثل ارتفاع ممتص الصدمات ،وارتفاع غطاء املحرك وطوله ،وإطار الزجاج األمامي)؛
• •عمر وطول الشخص امل ُصطَدم به (السائر)؛
• •موضع الشخص السائر من مقدمة املركبة (.)49
تساهم الدراجات النارية أيضاً يف إصابات املشاة ،ففي الربازيل ،عىل سبيل املثال ،عام  ،2007تسببت هذه الدراجات
يف  %22.8من التصادمات املميتة التي تعرض لها املشاة ،وكانت السبب يف وفاة  85من املشاة ( %10من إجاميل
الوفيات) ( .)51غري أن آلية التصادمات بني الدراجة النارية واملشاة مل تخضع للدراسة املستفيضة ،كام هي الحال بالنسبة
للتصادمات بني السيارات واملشاة.
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 4-1عوامل خطر اإلصابات املرورية للمشاة
تركز املناقشة يف هذا القسم عىل العوامل الرئيسية املؤثرة يف مخاطر اإلصابات املرورية للمشاة وهي :الرسعة،
وتناول الكحول ،وغياب املرافق املخصصة للمشاة ،وضعف رؤية املشاة ،والقصور يف إنفاذ قوانني املرور .وكلها عوامل
تتسق جيدا ً مع أسلوب ال ُنظُم املأمونة (انظر القسم  ،)2-1-1كام أنها تتوافق مع تدابري التدخالت املطروحة يف
الوحدة التدريبية الرابعة.

 1-4-1الرسعة
رسعة السفر وخطر التصادم بأحد املشاة
تؤثر رسعة السيارة عىل خطر التصادم ونتائجه ،حيث ينجم هذا الخطر بصورة أساسية من العالقة بني الرسعة
واملسافة الالزمة حتى تتوقف السيارة .فكلام زادت رسعة املركبة ،قرص وقت متكن السائق من إيقافها ،ومن ثم ال
يستطيع تجنب التصادم ،وإصابة أحد املشاة (( )52انظر الشكل  .)5-1وإذا أخذ يف االعتبار الوقت الذي يحتاج إليه
السائق لالستجابة لحالة طارئة والضغط عىل املكابح ،فإن سيارة تسري برسعة  50كم/ساعة تحتاج عادة إىل  36مرتا ً
حتى تتوقف ،بينام إذا بلغت رسعتها  40كم/ساعة فسوف تحتاج إىل  27مرتا ً حتى تتوقف.
الشكل   5.1الرسعة ومسافة التوقف ملكابح الطوارىء

50

الرسعة (كم/ساعة)

40
30
20
10
0
0
املصدر52 :

5

10

15

20

25

30

35

40

املسافة (م)

ويرتكز الشكل  5-1عىل متثيل مادي لحالة عادية يأخذ فيها السائق  1.5ثانية حتى يدرك أنه يواجه خطر االصطدام
بأحد املشاة ،ومن ثم يُرسع بالضغط عىل املكابح .وهنا سوف تتوقف السيارة نتيجة لهذا الضغط مع تباطؤ يصل
إىل ( 0.7gعجلة جاذبية أرضية) بعد فرتة كمون أولية للمكابح تستغرق  0.2ثانية حتى تستجيب بصورة كاملة .ويف
بعض الحاالت ،قد يستجيب السائق برسعة أكرب وتتوقف السيارة بصورة أرسع ،ولكن يف حاالت أخرى يحدث نقيض
ذلك متاماً إذا كان تركيز السائق مشتتاً ،والطريق رطبة.
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وإذا كانت هناك سيارة تسري برسعة عالية غري عادية ،وكان هناك مستخدمون كاملشاة ينتظرون عبور الطريق ،فإنهم قد
يسيئون تقدير رسعة املركبة التي تقرتب منهم ،ويفرتضون خطأ أن عبور الطريق آمن ،ومن ثم يقعون ضحية الصطدام
السيارة بهم.

تأثري الرسعة وشدة إصابة املشاة
يزداد احتامل إصابة أحد املشاة بإصابة قاتلة بدرجة ملحوظة إذا ما صدمته مركبة مرسعة ( .)54 ،53 ،50وقد بينت
البحوث التي أجريت يف التسعينيات أن نسبة نجاة املشاة تصل إىل  %90إذا كانت رسعة السيارة ال تزيد عىل  30كم/
ساعة أو أقل ،وتصل إىل أقل من  %50إذا بلغت رسعة السيارة  45كم/ساعة ( .)55وبعد تعديل أسلوب أخذ العينات
والتحليل اإلحصايئ املتحيز يف تلك البحوث ،جاءت دراسة أكرث حداثة لتوضح أن نسبة التعرض لخطر الوفاة بني املشاة
البالغني يف حال االصطدام بسيارة تسري برسعة 60كم/ساعة ،تصل إىل  .)54( %20ومن املهم إدراك أن تحليل الخطر هو
عمل متواصل مل يؤيده باحثون آخرون .أما القضية الثابتة التي ال اختالف عليها فهي أن الرسعة عامل هام من عوامل
الخطر يف إصابات املشاة ،وأن الرسعة التي تتعدى  30كم/ساعة تزيد من احتامل اإلصابة الشديدة أو الوفاة.
وتؤثر رسعة السفر واستخدام املكابح عىل رسعة التصادم ،حيث ترتاجع معظم الرسعة يف األمتار األخرية من استخدام
املكابح ،فعندما تتوقف سيارة كانت تسري برسعة  40كم/ساعة ،تظل السيارة التي تسري برسعة  50كم/ساعة تتباطأ
رسعتها لتصل إىل  41كم/ساعة .وبالتايل ،فإن االختالف يف الرسعة البالغ  10كم/ساعة عند بداية السفر ميكن أن يصل إىل
 41كم/ساعة يف رسعة التصادم.
وتوضح العوامل املؤثرة عىل رسعة السيارة ،كيف يؤدي التفاعل بني املركبة وبيئة الطريق ومستخدمي الطرق إىل تعرض
املشاة ملخاطر .وتتضمن املالمح الرئيسية لهذه العوامل ييل (:)7
• •عوامل ترتبط بالسائق (العمر ،والجنس ،ومستوى الكحول يف الدم ،وعدد راكبي املركبة)؛
• •عوامل ترتبط بالطريق وباملركبة (تخطيط الطريق ،وجودة سطح الطريق ،وقوة املركبة ،والرسعة القصوى)؛
• •عوامل ترتبط باملرور والبيئة (الكثافة املرورية وتصنيف املرور "مركبات ،ومشاة ،ودراجات ،إلخ) ،والرسعة املحددة،
والظروف املناخية).
إن إدارة الرسعة أمر هام للتعامل مع سالمة املشاة يف أرجاء العامل .وتتضمن التدابري الرئيسية إلدارة الرسعة وضع حدود
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للرسعة ال تتعدى  40-30كم/ساعة يف املناطق السكنية واألماكن املكتظة باملشاة ،وتفعيل القواعد املرورية املتعلقة
بحدود الرسعة ،وتنفيذ اإلجراءات الخاصة بتصاميم تهدئة املرور ،وهي إجراءات تتناولها الوحدة التدريبية الرابعة
بالتفصيل.

 2-4-1الكحول
القيادة تحت تأثري الكحول عامل مهم يؤثر عىل خطر التصادمات عىل الطرق ،إىل جانب تأثريه عىل شدة اإلصابة الناجمة
عنها ونتائجها ( .)7 ،56فتناول الكحول يؤدي إىل االختالل الذي يزيد بدوره من احتامل حدوث التصادمات ،حيث يؤدي
تناول الكحول إىل سوء التقدير ،وزيادة الوقت الذي يستغرقه رد الفعل ،كام يخفض مستوى الفطنة واليقظة ويضعف
حدة النظر ( .)56ويرتبط استهالك الكحول بالرسعة املفرطة ( ،)58 ،57ومن املهم مالحظة أن االختالل الناجم عن تناول
الكحول ميثل عامل خطر ال يقترص عىل سائقي املركبات فقط بل ميتد ليشمل املشاة أيضاً .واملشاة ،مثلهم مثل سائقي
املركبات ،تؤدي زيادة محتوى الكحول يف دمهم إىل ارتفاع خطر تعرضهم للتصادمات عىل الطرق (.)58
والقيادة تحت تأثري الكحول وعالقتها بإصابات املشاة مشكلة تعاين منها العديد من البلدان .فعىل سبيل املثال:
• •كان محتوى الكحول يف دماء حوايل ثلث إجاميل اإلصابات املميتة بني املشاة البالغني يف أسرتاليا ،أعىل من 0.1 - 0.08
غرام/ديسيلرت (.)59
• •وزاد محتوى الكحول يف دماء حوايل  %35من إجاميل إصابات املشاة املميتة يف الواليات املتحدة عام  ،2009عن 0.08
غرام/ديسيلرت ،بينام بلغت نسبة السائقني الذين تورطوا يف تصادمات مميتة مع املشاة .)25( %13
• •تظهر البيانات الواردة من اململكة املتحدة أن محتوى الكحول يف دماء  %46من إصابات املشاة املميتة تجاوز 0.09
غرام/ديسيلرت عام  ،1997مقارنة بالعقد املنرصم الذي بلغت النسبة فيه .)47( %39
• •يف  %20من املشاة املصابني الذين عولجوا يف أقسام الطوارىء باملستشفيات يف بلدة ألدوريت يف كينيا (العدد = ،)30
تعدى محتوى الكحول يف الدم النسبة املسموح بها قانوناً وهي  0.05غرام/ديسيلرت (.)60
• • %59من املشاة املرىض يف إحدى مستشفيات جنوب أفريقيا تعدوا الحد املسموح به وهو  0.08غرام/ديسيلرت (.)32
وتشري آخر البيانات الواردة من جنوب أفريقيا إىل احتامل زيادة عدد املشاة املصابني بإصابات مميتة الذين أثبتت
االختبارات ارتفاع مستوى الكحول يف دمائهم عن السائقني املصابني بإصابات مميتة .ووفقاً للنظام الوطني لرتصد
الوفيات الناجمة عن اإلصابات بجنوب أفريقيا ،يف عام  2008كانت هناك  31 177إصابة مميتة سجلت يف  62من
مختربات الطب الرشعي .ومن إجاميل عدد حاالت اإلصابات املميتة الناجمة عن التصادمات عىل الطرق التي بلغت
 ،9153كانت هناك  3062حالة  %33.5بها نسبة من الكحول بالدم ،وكانت حصة املشاة بينهم هي األعىل ،حيث كان
 %63منهم إيجابيني من حيث محتوى الكحول يف الدم ،تالهم السائقون  ،%58ثم الركاب  ،%45فحاالت ركاب السكك
الحديدية  ،%43وراكبو الدراجات  .%43وكان أعىل متوسط ملحتوى الكحول يف الدم أيضاً بني املشاة حيث بلغ 0.21
غرام/ديسيلرت ،وهو متوسط يزيد أربعة أضعاف عن املعدل القانوين املسموح به وهو  0.05غرام/ديسيلرت (.)61
وميثل التحكم يف القيادة والسري تحت تأثري الكحول اسرتاتيجية هامة لسالمة الطرق ،وتتوافر يف الوحدة التدريبية الرابعة
تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه االسرتاتيجية من خالل سن القوانني املرورية وإنفاذها ،وإذكاء الوعي ،وتنفيذ اإلجراءات
الخاصة بالبنية التحتية.
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 3-4-1نقص مرافق املشاة يف تصاميم الطرق وتخطيط استخدام األرايض
يزداد الخطر الذي يتعرض له املشاة عندما يعجز تصميم الطرق والتخطيط الستخدام األرايض عن التخطيط وتوفري مرافق
مثل أرصفة املشاة أو إيالء االهتامم املناسب باملشاة عند التقاطعات ( .)64 – 62 ،4فمرافق البنية التحتية وآليات
التحكم يف املرور التي تفصل املشاة عن املركبات ،ومتكن املشاة من عبور الطرق بسالمة ،كلها آليات لها أهميتها يف ضامن
سالمة املشاة ،وتتكامل مع التحكم يف رسعة املركبات وإدارة منظومة الطرق .وهذه العوامل ،إضافة إىل إصالح السياسات
والتخطيط لدعم سالمة املشاة ،تناقشها بالتفصيل الوحدة التدريبية الثانية ،كام تحتوي الوحدة التدريبية الرابعة عىل
أمثلة حول تطبيقها.

 4-4-1قصور رؤية السائقني للمشاة
كثريا ما تورد األدبيات قضية قصور رؤية السائقني للمشاة بوصفها من املخاطر التي تعرضهم لإلصابة ،وهي ناجمة عن
األسباب التالية (:)7
• •قصور يف إنارة الطرق أو انعدام اإلنارة؛
• •املركبات والدراجات الهوائية غري مجهزة بأضواء؛
• •عدم ارتداء املشاة أشياء عاكسة أو مالبس زاهية األلوان ،وال سيام يف الليل ،أو الفجر أو وقت الغسق؛
• •-تشارك املشاة مع املركبات الرسيعة عىل الطرق.
وتتناول الوحدة التدريبية الرابعة تدابري لتحسني رؤية املشاة.

 5-4-1عوامل خطر أخرى
هناك عدد من العوامل األخرى تسهم يف إصابات املشاة ،منها (:)65 ،51 ،48 ،9 ،7 ،4
• •القصور يف إنفاذ القوانني املرورية؛
• •مامرسات القيادة غري اآلمنة؛
• •تشتت انتباه السائق بوسائل منها استخدام الهاتف الجوال؛
• •إنهاك السائق؛
• •التصادم بني املشاة واملركبات عند نقاط عبور املشاة؛
• •رد الفعل البطىء ،وانخفاض رسعة السري بالنسبة للمسنني؛
• •عدم قدرة األطفال عىل تقدير رسعة املركبات ،وغريها من املعلومات ذات العالقة التي متكنهم من عبور الطريق
منفردين بسالمة؛
• •قصور اإلرشاف عىل األطفال الذين هم أصغر من أن يحسنوا التقدير أو يصدروا أحكاماً تضمن سالمتهم؛
• •تشتت انتباه املشاة بأمور منها استخدام الهاتف الجوال (انظر اإلطار )3-1؛
• •املواقف التي يتخذها كل من السائقني واملشاة؛
• •فشل السائقني يف احرتام حق املشاة يف الطريق ،ومنها عدم التهدئة عند معابر املشاة؛
• •حالة املركبة وعيوبها (مثل املكابح ،واألضواء ،والزجاج األمامي)؛
• •املركبات الهادئة (االلكرتونية) "التي ال تصدر صوتا" ،التي يصعب عىل األذن سامعها.
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اإلطار  :3-1التحدث والسري :مشكلة مستجدة
يتزايد باطراد استخدام الهواتف الجوالة وغريها من الهواتف الذكية عىل
املستوى العاملي ،حيث أشارت التقديرات إىل أن  %77من سكان العامل ميلكون
هواتف جوالة ( .)66وملا كان خطر التحدث وإرسال الرسائل النصية أثناء
القيادة قد تم توثيقه بصورة جيدة ( ،)67فال يزال الكثري غري معروف بالنسبة
للسري وتشتت االنتباه.
ومنذ عام  ،2005صدر عدد من الدراسات التي أجريت بصورة أساسية يف
الواليات املتحدة بني الشباب البالغني ،والتي تشري إىل أن املشاة الذين يتشتت
انتباههم باملكاملات الهاتفية أو غريها من األنشطة التي ترصف االنتباه مثل
االستامع إىل املوسيقى أو إرسال الرسائل النصية ،يتعرضون إىل مخاطر أكرب عند
عبورهم الطرق ( .)72 - 68 ،66وهذه نتائج ميكن تعميمها بالنسبة للمشاة يف
سائر البلدان املرتفعة الدخل.
ومن املرجح أن ترتفع أكرث مساهمة امليش دون تركيز يف الحوادث يف البلدان
التي تتنوع فيها املرور كثريا ً بني املركبات واملشاة ،ويف املعابر التي تفتقد
ألساليب التحكم ،أو يكون الوعي فيها منخفضاً نظرا ً لتعرض املشاة ملخاطر
أعىل أصالً .وهناك حاجة الستخدام ن ْهج واحد متامسك ومتضافر يف جميع
البلدان ،وحمالت تسويق اجتامعية قوية لتثقيف املشاة ،ويف نفس الوقت
يتعني أن يقوم راسمو السياسات واملهندسون بدراسة أساليب بديلة لحامية
من "يسريون ويتحدثون" ،مثل القيام بتعديل البيئة.

 5-1املوجز
ميكن إيجاز املعلومات التي وردت يف هذه الوحدة فيام ييل:
• •تعادل نسبة وفيات املشاة حوايل خمس الوفيات العاملية السنوية الناجمة عن إصابات حوادث املرورية.
• •يغلب أن يكون أكرث ضحايا تصادمات املشاة املرورية من الذكور.
• •تتباين خصائص املشاة الذين يلقون حتفهم بسبب التصادمات – ونسبة وفيات املشاة بالنسبة إلجاميل الوفيات
الناجمة عن التصادمات املرورية – بصورة كبرية بني البلدان ،وداخل كل بلد .وتتطلب التدخالت الفعالة جمع
وتحليل البيانات املحلية.
• •يقدم ن ْهج النظام املأمون إطارا ً قابالً للتنفيذ وشامالً لدراسة عوامل الخطر التي يتعرض لها املشاة ،ووضع تدخالت
متكاملة تتعامل مع بيئة الطريق ،ومستخدميه ،واملركباتِ ،
وتعظم من سالمة املشاة.
• •تتمثل العوامل الرئيسية لخطر اإلصابات املرورية التي يتعرض لها املشاة يف الرسعة ،وتناول الكحول ،ونقص مرافق
البنية التحتية املخصصة للمشاة ،وقصور رؤية املشاة.
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سالمة املشاة عند تصميم الطرق والتخطيط الستخدام األرايض

يتطلب تحقيق سالمة املشاة أن تشمل تصاميم الطرق وتخطيط استخدام األرايض مرافق آمنة يسهل الوصول إليها،
تتسم بالشمولية وتضع ضمن أولوياتها احتياجات املشاة .وتدرس هذه الوحدة التدريبية كيف يستطيع تصميم
الطرق والبيئة املادية ككل إما وقاية املشاة من اإلصابات املرورية ،أو زيادة املخاطر التي يتعرضون لها.
ولقد وضعت أقسام هذه الوحدة عىل النحو التايل:
 1-2كيف يُسهِم تصميم الطرق يف إصابات املشاة :يناقش هذا القسم كيف يساهم قصور االهتامم باالحتياجات
الالزمة لسالمة املشاة عند تصميم الطرق ،يف اإلصابات املرورية بينهم ،ويورد القسم أمثلة ملالمح التصاميم التي
ُحسن سالمة املشاة.
ت ِّ
 2-2كيف تؤثر عوامل تخطيط استخدام األرايض عيل سالمة املشاة :يتناول هذا القسم كيف ميكن لتخطيط
استخدام األرايض أن يُسهِم يف اإلصابات املرورية للمشاة ،كام يقدم خططاً خاصة الستخدام األرايض ميكنها تقليص
املخاطر التي يتعرضون لها.
 3-2عمليات إصالح السياسات و الخطط التي تدعم سالمة املشاة :ويوجز هذا القسم نُ ُهج السياسات والخطط
التي تعمل عىل تحسني سالمة املشاة.

 1-2كيف ُيسهِم تصميم الطرق يف إصابات املشاة
لطاملا ساد االهتامم ،عند تصميم الطرق بصورة عامة ،باحتياجات مرور السيارات واملركبات اآللية ،مع إغفال احتياجات
املشاة ( .)3-1أما تصاميم الطرق التي ال توجد بها مرافق مثل األرصفة واملعابر ذات اإلشارات الضوئية ،أو توجد بها
هذه املرافق لكنها غري مالمئة أو يف حالة سيئة ،فتتسبب يف تع ُّرض املشاة للمخاطر ( .)6-4وتوافر الطرق الرشيانية،
والتقاطعات ،والحارات املخصصة للرسعة العالية ،دون االهتامم مبرافق املشاة ،يؤدي إىل زيادة احتامل تع ُّرض املشاة
للقتل أو اإلصابة عند سريهم مبحاذاة الطريق أو عبورهم له ( .)9-7ولقد أظهر تقييم أجري يف نيودلهي أن ممرات
املشاة إما غري موجودة أو تنقصها الصيانة املناسبة ( .)10كام أوضحت نفس الدراسة أن التصاميم الخاصة بشبكات
الطرق ال تشتمل عىل طرق مقرتنة توصل إىل محطات الحافالت ،أو حارات ذات أولوية للحافالت ،أو مسارات مستمرة
للمشاة ،أو حارات للمركبات البطيئة مثل الدراجات الهوائية وعربات الجر (الركشة أو التوك توك) .وبُذلت يف اآلونة
األخرية الجهود من أجل تحسني تصميم الطرق حتى تلبي احتياجات سالمة املشاة يف نيودلهي (انظر اإلطار .)1-2

الحظة
م

أظهر تقييم للطرق أجري يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف كل من آسيا ،وأفريقيا ،ورشق
أوروبا ،وأمريكا الالتينية ،أن  %84من الطرق التي خضعت للتقييم كان بها ممرات للمشاة ،ولكن كانت تسري
بها أيضاً املركبات التي تسري برسعة 40كم/ساعة أو أكرث (.)11
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اإلطار  :1-2تصميم الطرق وسالمة املشاة يف نيودلهي
تبلغ مساحة نيودلهي حوايل  1500كيلومرت مربع ،ويبلغ عدد سكانها أكرث من  14مليون نسمة .ويسري الناس عىل األقدام يف ما يقرب
من ثلث إجاميل التنقالت اليومية يف نيودلهي ( .)10وهناك نسبة مامثلة من التنقالت يستقل فيها الناس الحافالت ،بينام يستخدم الناس
نظام النقل الرسيع بالحافالت يف  %9فقط من تنقالتهم .وعىل الرغم من أن املشاة ومستخدمي وسائل النقل العام ميثلون املجموعة
األكرب من مستخدمي الطرق ،يتحمل املشاة النصيب األكرب من الوفيات الناجمة عن حوادث املرور ،والتي ترتاوح نسبتها بني  %45و.%51
وبني العامني  2001و  ،2009أشارت التقديرات إىل حدوث  36 376تصادماً باملشاة يف نيودلهي ،نجم عنها وفاة  8697شخصاً من املشاة.

 %نسبة وفيات املشاة

وفيات املشاة كنسبة من إجاميل الوفيات عىل الطرق يف نيودلهي2009-2001 ،
51
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العام

و"االختالط املروري" هو أحد مالمح البيئة املتعلقة بتنقل املشاة
يف نيودلهي ،وينطبق نفس الحال يف العديد من املدن يف البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل ،حيث يتشارك ويختلط املشاة مع
املركبات والدراجات الهوائية يف نفس مساحة الطريق ،مع غياب
املرافق املخصصة للمشاة ،أو إن وجدت فإنها تكون بأعداد ال
تذكر .وقد ِ
وضعت توصيات من عدة سنوات حول كيفية تحسني
تصميم الطرق بصورة تضمن سالمة املشاة يف نيودلهي (-11
 .)13ففي عام  ،2006قامت حكومة مدينة نيودلهي بإدخال
نظام لحافالت النقل الرسيع طوله  5.8كيلومرتات ،مع تصاميم
تفصيلية لحارات حرصية للدراجات الهوائية ،ومعابر مرتفعة
يسهل عىل املشاة استخدامها مع عالمات عىل الطريق ،وذلك
بهدف خفض التصادمات بني راكبي الدراجات الهوائية واملشاة
والحافالت.
ولقد تم إدخال املالمح التالية:
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التقاطعات ،واملحافظة عىل استمرار املمرات الخاصة باملشاة.
• توفري أماكن للوقوف عىل جانب الطريق ،يف كل تقاطع ،يسمح
بانتظار املشاة فيه قبل عبورهم الطريق .وقد صممت تلك
األماكن أيضاً لتستوعب البائعني الجائلني.
• توفري أماكن للوقوف عىل جانب الطريق ،يف كل تقاطع،
يسمح بانتظار املشاة فيه قبل عبورهم الطريق .وقد صممت
توفري مساحة عرضها خمسة أمتار مخططة بخطوط عريضة عند
جميع التقاطعات يف أماكن عبور املشاة .ويسبق هذه الخطوط
خط للوقوف يبعد ثالثة أمتار ،موفرا ً بذلك منطقة آمنة للمشاة
للعبور عند توقف حركة السيارات واملركبات.
•عمل رشائح ارتجاجية (خطوط التنبيه األرضية) لتقليل رسعة
الحافالت.

•استخدام إشارات مرور ضوئية أوتوماتيكية للتحكم يف حركة
املرور عند التقاطعات.

• توفري مسارب لوقوف الدراجات الهوائية وعربات الجر ذات
العجلتني (الركشة) واملركبات ذات العجالت الثالثة وسائر
املركبات.

•توفري ممرات مستمرة للمشاة عىل جانبي الطريق ،عىل أن
تكون عريضة مبا يكفي حتى تستوعب التدفق الحايل للمشاة.

وقد أظهرت التحليالت األولية لتصادمات املشاة وسلوكيات السفر
والتنقل ما ييل (:)13

•توفري ممرات للمشاة قريبة من املعابر املوضحة بالعالمات عند

• انخفض عدد من يعربون الطريق من املشاة بصورة عشوائية

عند أي نقطة ،انخفاضاً طفيفاً ،وال سيام بعد إقامة سياجات
لحامية املشاة ،التي أثبتت النتائج أنها مل ت ِ
ُحدث أي فرق.
•انخفضت رسعة الحافالت بعد عمل الرشائح االرتجاجية يف
كانون األول/ديسمرب  ،2008كام انخفضت الحوادث التي سببها
الحافالت الرسيعة.
• لوحظ انخفاض يف وفيات املشاة مبقدار  % 90-60يف عرشة
أماكن عالية الخطر وذلك بعد وضع إشارات املرور الضوئية،
وعمل الرشائح االرتجاجية يف عام .2011
• حوايل  %80من ركاب الحافالت ومستخدمي الدراجات الهوائية
يشعرون بالرضا عن تصميم املمر الخاص بحافالت النقل الرسيع
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ويتمنون مد هذا املمر ملسافات أطول.
وعالوة عىل تحسني سالمة املشاة وتحسني البيئة الخاصة بالسري
بطول املمر املخصص لحافالت النقل الرسيع ،هناك جهود حثيثة
ومستمرة للباحثني واملامرسني ملراجعة معايري الطرق الحرضية يف
نيودلهي ،مع االهتامم بسالمة املشاة .وتتضمن هذه املراجعات
املقرتحة دالئل إرشادية خاصة بالطرق الحرضية ،والتقاطعات،
والدورانات ،مع مرافق مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية
والحافالت ( .)13ويف عام  ،2012أصدر مركز الهندسة والتخطيط
للبنية التحتية املوحدة يف مجال املرور والنقل ،التابع لهيئة تنمية
مدينة دلهي ،دالئل إرشادية حول املشاة وتصميم الشوارع مبا
يضمن سالمة املشاة عند التخطيط للبنية التحتية للطرق.

ويف ما ييل دراسة لجوانب معينة لتصميم الطرق والتي يُر َّجح أن تؤثر عىل تعرض املشاة للخطر.

 1-1-2االختالط املروري
يرتفع خطر إصابات املشاة عند تشاركهم نفس الطريق مع املركبات املرسعة ( ،)16-14حيث ترتافق زيادة رسعة املركبة
مع زيادة شدة إصابات ووفيات املشاة وراكبي الدراجات ( .)18-17وتتضاعف إمكانية حدوث التصادمات بني املركبات
واملشاة من مرة ونصف إىل مرتني عىل الطرق التي ال يوجد بها أرصفة للمشاة ( .)19ويف البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل ،يشيع االستخدام املختلط ملساحات الطرق يف املناطق الريفية والحرضية عىل حد سواء .كام يقف الناس ويسريون
يف نهر الطريق (طريق املركبات) ،ويعربون الشوارع من عدة نقاط ،وال تواجد مرافق للمشاة يف الكثري من الطرق مع
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تجاهل سائقي املركبات لهذه املرافق املخصصة للمشاة .أما يف البلدان املرتفعة الدخل ،فقد غدا الفصل بني نظم النقل
البطىء والنقل الرسيع مع تنفيذ تدابري تهدئة املرور من املامرسات الشائعة عند تصميم الطرق وذلك منذ السبعينيات
والثامنينيات .وتواجه بعض البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل مشكلة حقيقية حيث تزدهر التجمعات السكانية عىل
طول الطرق الوطنية .ويفتقد الكثري من هذه التجمعات والطرق ألرصفة املشاة ،وسائر املرافق املتعلقة بسالمة املشاة
(انظر اإلطار  .)2-2ويف البيئات التي يوجد بها مزيج مروري قد تُستخ َدم تدابري عديدة لتحقيق سالمة املشاة مثل أرصفة
املشاة ،واملعابر املرتفعة ،وخفض الحدود القانونية للرسعة وتضييق الطرق ،وكلها تدابري تتناولها الوحدة التدريبية
الرابعة.

اإلطار  :2-2التخطيط لسالمة التجمعات السكانية بطول الطرق الرئيسية الوطنية
إن البنية التحتية للطرق لها أهميتها يف التنمية االقتصادية
للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل .وتتطلب حركة البضائع
والناس داخل تلك البلدان ويف ما بينها وجود شبكة للطرق.
وتقوم البلدان ببناء الطرق وتحسينها لتيسري هذه الحركة ،غري أن
الطرق املمتدة بني املناطق الحرضية كثريا ً ما متر بالقرى ،واملدن
الصغرية واملدن الكبرية بدون تطبيق تدابري مالمئة لتهدئة املرور،
مع قصور إجراءات الفصل بني الطرق يف املناطق السكانية عن
الطرق الرسيعة ،وشبكات الطرق بني املناطق الحرضية .ويُسهِم
ضعف الرؤية املستقبلية وسوء التخطيط املراعي للسالمة عند
تطوير شبكة الطرق يف نشوء مخاطر تهدد التجمعات التي تقع
بطول الطرق الوطنية.
إن وجود التجمعات السكانية جنباً إىل جنب مع الطرق التي
تتفاوت رسعات السري عليها يزيد خطر إصابات الطرق املرورية
يف القرى واملدن .ويف بعض الحاالت ،تتسع الطرق التي متر • املحال وسائر األعامل التجارية تزيد الحركة املرورية ،مام يزيد
بدوره من درجة تعقيد التدفق املروري.
بالتجمعات السكانية ،وغالباً ما تجور عىل املساحات املخصصة
ألرصفة املشاة .ويف حاالت أخرى ،تنمو التجمعات السكانية
• تزيد الحافالت الصغرية الوضع سوءا ً بتوقفها حيثام يرغب
واألنشطة التجارية بصورة شائعة بطول الطرق املنترشة بني
الراكب ،دون اعتبار إىل العبور اآلمن للمشاة.
املناطق الحرضية .وكثريا ً ال يؤخذ يف االعتبار سالمة املشاة وغريهم
من مستخدمي الطرق عند التخطيط لتلك املستوطنات .ويبدأ • ومن املهم التصدي ملخاطر اإلصابات عىل الطرق يف املواقع التي
األمر بإقامة أسواق صغرية للمنتجات الزراعية بطول الطريق ،ثم
تنمو وتتطور فيها املناطق السكنية واألعامل التجارية بطول
تبدأ تلك التجمعات يف النمو والتحول إىل أكشاك خشبية ومحال
الطرق التي تربط بني املناطق الحرضية .وهناك رضورة للتنسيق
تجارية ،ثم تظهر املباين الضخمة عىل جانبي الطريق مع عدم
بني مختلف الهيئات الحكومية والوكاالت الخاصة بشأن الخطط
توافر أية إجراءات لسالمة املشاة أو أي من مستخدمي الطريق.
الرئيسية الخاصة باالستخدام السليم لألرايض والتنمية الحرضية.
وبالتايل ،متتزج التجارة مع السكان مع شبكة الطرق بصورة تزيد
ويف هذه الحاالت ،تتضمن التدابري املعينة لتحسني السالمة عىل
من املخاطر كام هو موضح أدناه:
الطرق ،وال سيام سالمة املشاة ،ما ييل:
يتسبب يف إيجاد نقاط للتعارض ويف املخاطر.

• التقاطعات بني الطرق املحلية والطرق الوطنية التي تتسبب يف
وجود نقاط خطرة يف القرى .ويتالقى جميع أنواع مستخدمي
الطرق ،والذي ينتقلون برسعات متفاوتة ،عند تقاطع واحد مام
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•الفصل املروري :إن إنشاء طرق توزيع محلية أو طرق زراعية
بطول أو مبحاذاة الطرق الرسيعة يفصل بصورة فعالة بني راكبي
الدراجات واملشاة وبني املرور املشوب باملخاطر.

•خفض الرسعة :تقليل عدد الحارات حتى تهدىء املركبات
من رسعتها عند دخولها إىل منطقة مأهولة بالسكان ،مثالً
تضييق الطريق من أربعة حارات إىل حارتني فقط عرب املنطقة
السكانية .وهناك تدابري أخرى إلبطاء وتهدئة حركة املرور
عند الدخول إىل املناطق السكنية منها عمل املطبات ،وعمل
الرشائح االرتجاجية عند مدخل القرية .ومن األمور الرضورية
أيضاً نرش حدود الرسعة وااللتزام بها عند القيادة يف التجمعات
السكانية.
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• توفري أماكن لوقوف الحافالت والحافالت الصغرية :تتسبب
أماكن توقف الحافالت يف تدفق املشاة وكثريا ما تكون يف أماكن
تناسب الركاب واملتسوقني بدالً من أن تكون أماكن آمنة للمشاة.
ويجب أن تكون مواقف الحافالت واضحة املعامل وأن يكون
هناك مكان مخصص لوقوف الحافالت الصغرية ،مع ممرات
ومعابر آمنة قريبة للمشاة.

املصدر.21-20 :

 2-1-2عرض الطرق ،والحارات ،والرسعة التصميمية للطرق
يزيد عرض الطريق من خطر إصابات املشاة ( ،)25-22حيث يغلب أن تؤدي الحارات والطرق العريضة ،مع ارتفاع
الرسعة التصميمية للطريق ،إىل زيادة رسعة املركبات ،مام يزيد من املخاطر التي يتعرض لها املشاة عند عبورهم الطريق.

الحظة
م

الرسعة التصميمية للطريق هي الحد األويل من الرسعة املستخدمة يف قطاع من الطريق ،وتتحدد
يف مرحلة التخطيط .أما العوامل التي تؤخذ يف االعتبار عند تحديد هذه الرسعة فتتمثل يف مسافة الرؤية،
ودرجة انحناء الطريق ،وارتفاع الطريق واحتكاكه ( .)26وتتحدد هذه الرسعة قبل البدء يف إنشاء الطريق،
مام يوحي بأنه قد يكون من الرضوري تعديلها وفقاً لألوضاع القامئة عند تشغيل الطريق ،مثل استخدامات
األرايض املجاورة واملزيج املروري.

ويبدو أن تقليل عدد الحارات يحسن السالمة املرورية ،وال سيام بالنسبة للمشاة وراكبي الدراجات ( ،)28-27حيث
تسري املركبات ببطء أكرب يف الشوارع ذات الحارة الواحدة أو عندما تكون الشوارع ضيقة ( .)30-29ويزداد احتامل قيادة
السائقني بعدوانية أقل يف الشوارع الضيقة ،وبصفة عامة ال يشعر السائقون باألمان عند القيادة فيها ،ومن ثم يكونون
أكرث حذرا ً (.)32-31
وبصفة عامة ،تشهد الشوارع ذات الرسعات البطيئة والشوارع الرئيسية معدالت منخفضة من التصادمات بني املركبات
واملشاة ،مقارنة مبناطق وسط املدينة ذات الحارات الواسعة والرسعات التشغيلية األعيل ،والتي تشهد معدالت أكرث
ارتفاعاً من هذه التصادمات ( .)33ولهذا ،جنح عدد من املدن األوروبية نحو تصميم طرق خاصة تسري فيها املركبات
برسعات أقل ( .)31فعىل سبيل املثال ،خفضت مدينة فرايبورغ يف جنوب أملانيا حدود الرسعة إىل  30كم/ساعة يف % 90
من شوارعها ،وتم توفري مناطق سكانية خالية من املركبات تسع  15 000نسمة .وكانت نتيجة هذه االسرتاتيجية أن سار
الناس عىل أقدامهم يف  % 24من إجاميل تنقالتهم اليومية ،واستخدموا الدراجات الهوائية يف  % 28منها ،يف حني استخدموا
وسائل النقل العام يف  % 20والسيارات يف  % 28من هذه التنقالت (.)34
وقرر مجلس مقاطعة النكشاير باململكة املتحدة ،حيث يعيش حوايل  1.2مليون شخص ( ،)35مؤخرا ً تطبيق حد الرسعة
البالغ 30كم/س يف جميع املناطق السكنية ،وخارج جميع املدارس .ومتت املوافقة عىل برنامج تحديد الرسعة لتصل إىل
 30كم/ساعة يف شهر شباط/فرباير عام  2011بتكلفة قُ ِّدرت مببلغ  14.9مليون دوالر أمرييك .وقد اشتمل هذا الربنامج
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عىل العمل مع املدارس واملجتمعات املحلية لتغيري مواقف السائقني ،وعند الرضورة ،تفعيل االلتزام بالرسعة املحددة عند
 30كم/ساعة مبساعدة الرشطة .وسوف تنتهي املرحلة األوىل من الربنامج يف كانون األول/ديسمرب  ،2013وهي املرحلة
التي تنطوي عىل إدخال حد الرسعة البالغ  30كم/ساعة مع ما يتطلبه ذلك من وضع عالمات واستصدار أوامر للحد من
الرسعة .ولقد بدأ للتو تطبيق الربنامج ،ومن ثم فال يزال الوقت مبكرا ً لتقييمه ،إال أن املؤرشات األوىل تظهر أن األسلوب
الشامل للسالمة عىل الطرق قد نجح ،حيث انخفضت نسبة الوفيات واإلصابات الخطرية مبقدار  % 4بني العامني 2010
و ،2011كام انخفضت نسبة األطفال الذين لقوا حتفهم ومن أصيبوا إصابات بالغة مبا يزيد عىل  % 11خالل نفس الفرتة
الزمنية.
ومن املرجح أن يكون األسلوبان الشامالن اللذان انتهجتهام فرايبورغ والنكشاير للحد من الرسعة يف مناطق جغرافية
كاملة أكرث فعالية من األسلوب املشتت للمناطق السكنية والشوارع الفردية والتي متر بها رحلة واحدة للسيارة عىل
شوارع يسمح فيها بأكرث من ثالثة أو أربعة حدود مختلفة للرسعة .إن االتساق ،والتغطية الجغرافية الكاملة ،وااللتزام
التام بسالمة املشاة كلها عوامل رضورية .هذا إضافة إىل أن املالمح الخاصة بالتصميم مثل الحارات الضيقة أو تدابري
تهدئة املرور تعزز السلوك املتصل بالسالمة لجميع مستخدمي الطرق ،عند مقارنتها بالتصاميم األكرث تقليدية للطرق
(.)36

 3-1-2أماكن عبور املشاة (معابر املشاة)
يعرب املشاة طريقاً واحدا ً أو أكرث من خالل نقطة معينة خالل تنقالتهم ،سواء أكان يف تقاطع أو غري ذلك .ويف حاالت كثرية
يزيد عبور الطريق من خطر التعرض لإلصابات عىل الطرق وترتافق التقاطعات مع معدالت عالية من تصادمات وإصابات
املشاة ملا تحويه من عدد أكرب من النقاط التي يختلط فيها املشاة مع املركبات ( .)38-37وتزيد التقاطعات غري املحكومة
من تفاقم نقاط التعارض ،التي قد يتعرض فيها املشاة ملركبات تسري برسعات عالية ال يتعني عليها التوقف أو إعطاء

الحظة
م

املكان الذي يلتقي أو يتقاطع فيه طريقان أو أكرث يسمى مفرق أو تقاطع .والتقاطعات التي تتوافر فيها
ضوابط مرورية مثل إشارات التوقف أو العالمات أو التي يقوم عىل تنظيمها أشخاص مسؤولون ذوو سلطة،
يشار إليها بأنها تقاطعات محكومة .أما التقاطعات املحكومة بإشارات مرور ضوئية أتوماتيكية فيطلق عليها
تقاطعات مزودة بإشارات مرور ضوئية .ومن ناحية أخرى فالتقاطعات التي ال تكون بها أية ضوابط مرورية
كإشارات املرور ،أو العالمات ،أو ال يتواجد بها أشخاص ذوو سلطة يقومون بتنظيمها ،أو ال توجد بها إشارات
مرور ضوئية أتوماتيكية – تاركة تحديد األولوية والتدفق املروري لتقدير مستخدم الطريق – فيشار إليها
بالتقاطعات غري املحكومة.
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األولوية ملرور املشاة .ويف بعض الحاالت ،ال تكون أمام املشاة أية طريقة للتعبري عن نيتهم يف عبور الطريق إال بالوقوف
يف نقطة العبور املخصصة لهم ( .)40-39ويتزايد الخطر الذي يتعرض له املشاة عندما يجب عىل السائقني إعطاء أولوية
املرور للمشاة قبل الوصول إىل التقاطعات وليس عند التقاطعات ذاتها.
وعىل الرغم من أن التقاطعات ذات إشارات املرور الضوئية األتوماتيكية تبدو أكرث سالمة بالنسبة للمشاة من التقاطعات
غري املحكومة ،فال تزال هذه التقاطعات متثل بيئة خطرة للمشاة ،حيث يتمثل األمر الخطري يف التعارض الذي يحدث بني
املركبات التي تنعطف يسارا ً أو مييناً ،مام يتطلب مساحة دوران (نصف قطر) أكرب ،عالوة عىل أن املشاة العابرين قد ال
يكونون ظاهرين يف محيط رؤية السائق .وهناك عامل آخر يتمثل يف طول الوقت املسموح به لعبور املشاة .ويتعني عىل
سائقي املركبات إعطاء األولوية للمشاة عند التقاطعات ذات اإلشارات املرورية الضوئية األتوماتيكية ،لكنهم يف بعض
األحيان يسارعون بالدوران بينام ال يزال املشاة يعربون(.)41

الحظة
م

معرب املشاة هو النقطة التي يعرب منها املشاة الطريق .ومعابر املشاة ،التي يشار إليها أحياناً عىل أنها
ممرات للمشاة ،قد توجد يف التقاطعات أو عىل امتدادات الطريق .وت ُح َّدد املعابر املخططة بوضع عالمات
عىل الطريق ،وعادة ما تكون خطوط بيضاء متوازية .وإشارات املرور الضوئية األتوماتيكية املوجودة يف
املعابر توضح للمشاة متى ميكنهم العبور.

وتدل البينات التي ظهرت حتى اآلن ،أن معابر املشاة ذات العالمات (الـ ُمعلَّمة) ال ينبغي تنفيذها دون اتخاذ تدابري
إضافية للسالمة .فقد يتوهم املشاة أن هذه املعابر أكرث أماناً – وأن هناك احتامل أكرب لرؤية السائقني لهم وتوقفهم–
ومن ثم يحاولون العبور دون توخي الحذر ،مام يزيد من فرصة اصطدام أي مركبة بهم ( .)42ويف دراسة مقارنة شملت
ألفاً من املعابر ذات اإلشارات وألفاً أخرى من املعابر الخالية منها ،كانت جميعها يف أماكن للعبور غري املتحكم فيها ،مل
يظهر هناك أي اختالف ذو داللة إحصائية يف السالمة إال يف الحاالت التي أضيفت فيها معامل أخرى للسالمة مثل استخدام
إشارات املرور الضوئية األوتوماتيكية ( .)43كام أظهرت نفس الدراسة أنه يف الطرق املتعددة الحارات التي تستوعب
أكرث من  12 000سيارة يومياً ،يزداد تعرض املشاة للخطر يف املعابر ذات العالمات عنه يف املعابر غري الـ ُمعلَّمة ،باستثناء
تلك التي تكون بها مزايا خاصة بالسالمة مثل جزر املالذ األمن املرتفعة ،أو أضواء إرشادية للمشاة .ويف الطرق املتعددة
الحارات التي تستوعب أكرث من  15 000سيارة يومياً ،يزداد الخطر الذي يتعرض له املشاة حتى ولو كانت هناك جزر
عالية يف منتصف الطريق يلتجأ إليها املشاة (.)43

 4-1-2الطرقات ذات الحجم املروري العايل
لقد ثبت أن بيئة الطرق ذات الحجم املروري العايل والتي ال تويل اهتامماً كافياً لسالمة املشاة تزيد من التصادمات التي
يتعرض لها املشاة .ويف إحدى الدراسات التي أجريت يف اونتاريو بكندا ،ظهر أن احتامل تصادم املشاة مبركبة تنعطف
يسارا ً يتأثر بحجم املرور ( ،)44بينام أظهرت دراسة أخرى أجريت عىل بلدة يف الصني أن أحجام املرور العالية عندما
ترتافق مع وجود مواقف للحافالت وأعداد كبرية من املشاة الذين يريدون العبور ،تزيد من مخاطر التصادمات التي
يتعرض لها املشاة (.)45
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ولقد أوضحت الدراسات أن عدد التصادمات التي يتعرض لها املشاة يزيد مع حجم املرور ،غري أن العالقة بينهام ال
تكون دامئا عالقة طولية ( .)46 ،5وقد تنخفض معدالت التصادم املتصلة بالعرضة للكثافة املرورية العالية ،وتتقلص
شدة اإلصابات .كام أن البيئات التي تتسم بكرثة أعداد املشاة أو راكبي الدراجات الهوائية ،يزداد فيها وعي سائقي
املركبات بوجود املشاة ومن ثم يقومون بتعديل سلوكياتهم يف القيادة ،مع ما يتبع ذلك من انخفاض يف
املخاطر (.)46 ،5

 5-1-2فهم السالمة واألمن يف بيئة التنقل والسفر
إن تفهم وإدراك مفاهيم الناس لألمن يف أماكن السري هو عامل من العوامل املهمة لتحسني سالمة املشاة ( .)47وقد
يختار الناس تجنب السري متاماً إذا شعروا أنهم سيتعرضون بشدة ملخاطر اإلصابات املرورية أو غريها من التهديدات
ألمنهم الشخيص .وتؤثر مفاهيم املشاة للخطر يف البيئات األوسع عىل سلوكياتهم يف استخدام الطرق ،ومنها اختيار أو
عدم اختيار طرق ومرافق مشاة بعينها.
ويتجنب املشاة ،بصفة عامة ،الشوارع املعروفة والشوارع غري املألوفة ،واألماكن العامة املهجورة ،واألنفاق املظلمة،
عندما يظنون أنهم قد يتعرضون فيها ملخاطر مثل االعتداء عليهم .وقد يختار املشاة عبور طريق ما من مكان
ترتفع مخاطره املرورية من أجل تفادي مخاطر التعرض للعنف من قبل األشخاص .فمثالً ،وجدت دراسة أجريت يف
كولومبيا أن استخدام كباري املشاة يتأثر بجودة اإلضاءة ومفهوم املشاة لألمان ،كام يتم تجنب الجسور وقطاعات
الطرق التي متارس فيها تدابري تهدئة املرور ،وذلك يف املناطق التي ينترش فيها السلب والنهب ( .)48وهناك مثال آخر،
فمن أسباب تجنب استخدام مرافق عبور الطريق يف املكسيك وجنوب أفريقيا ،سوء اإلضاءة ليالً والشعور بوجود
خطر محتمل للتعرض لالعتداءات (.)49 ،16
ومن الرضوري وجود تصميامت للطرق مراعية للمشاة ،ولكن هذا األمر ال يكفي لتأمني سالمتهم ،حيث يجب
االهتامم بالجوانب األخرى املتعلقة باألخطار املحتملة وبسلوكيات استخدام الطريق ،والتعامل معها ،وذلك ،مثال،
بجعل الشوارع أكرث جامالً ،وتوسيع األرصفة ،وفصل املشاة عن املركبات ،وإنارة الشوارع ،وخفض رسعة املركبات،
وجعل الشوارع أكرث أماناً من حيث العنف املامرس بني األشخاص.

 2-2كيف تؤثر عوامل تخطيط استخدام األرايض عىل سالمة املشاة
إذا تركت عنارص تصميم الطريق جانباً ،فإن تصميم واستخدام الرقعة األكرب من األرايض ،ألغراض تجارية ،أو صناعية،
أو ترفيهية ،أو للنقل ،والحفاظ عىل البيئة أو الزراعة ،أو مزيج من هذا كله ،ميكن أن يسهم يف حدوث إصابات
ووفيات املشاة ( .)4 ،5واملدى الذي يوفر به تخطيط استخدام األرايض مرافق وخدمات تضمن السالمة املستمرة
للمشاة ،له أثر كبري عىل املخاطر املرورية التي يتعرضون لها.
وتتضمن عوامل تخطيط األرايض ،املؤثرة يف املخاطر املرورية التي يتعرض لها املشاة ،ما ييل:
• •الكثافة السكانية :فتكرار التصادمات التي يتعرض لها املشاة يف منطقة بعينها ،يتأثر بشدة بكثافة السكان
املقيمني فيها وإجاميل السكان املعرضني للخطر (.)50
• •االستخدام املختلط لألرايض :إن سياسات واسرتاتيجيات تخطيط استخدام األرايض التي تشجع عىل االختالط
واملشاركة بني االستخدامات املختلفة لألرايض ،واملسافات القصرية للتنقل تزيد من جدوى السري ،وتجعله أكرث
أماناً إذا ما روعيت إجراءات السري اآلمن (.)52 ،51
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• •بنية املدينة :هناك تفاوتات كبرية يف معدالت اإلماتة الناجمة عن تصادمات الطرق  ،مبا يف ذلك معدالت
اإلماتة بني املشاة ،يف املدن التي تتفاوت فيها مستويات الدخل ،وحتى داخل املدن ذات املستويات املتامثلة
من الدخل ،مام يدل عىل أن بنية املدينة ،وحصة وسائط النقل املختلفة بها ،وتعرض سائقي وراكبي املركبات
واملشاة قد يكون لها دور ملموس يف تحديد معدالت اإلماتة ،هذا إىل جانب تصميم الطريق ،وتصميم املركبات
ومستوى الدخل (.)2

الحظة
م

حصة وسائط النقل املختلفة هي نسبة مستخدمي الوسائط املختلفة يف التنقل مثل :السري ،وركوب
الدراجة الهوائية ،والدراجة البخارية ،واستقالل السيارة ،والحافلة ،والرتام ،والقطار.

 3-2عمليات إصالح السياسات والخطط التي تدعم سالمة املشاة
يجب أن يلبي تخطيط استخدام األرايض وتصميم الطرق االحتياجات النوعية للمشاة ،ليس فقط من أجل تحسني
سالمتهم ،ولكن من أجل زيادة إتاحة الخدمات املحلية أمامهم ،مبا يف ذلك املحال التجارية ،واملدارس ،واملستشفيات،
واملزارع ،والجريان ،وأماكن توقف املواصالت العامة ،وامللتقيات االجتامعية ( .)34وعىل املستوى العاملي ،يتزايد
اإلدراك باحتياجات املشاة عند التخطيط الستخدام األرايض ،واملساحات العامة ،والنقل ،مع ارتفاع عدد البلدان التي
بدأت يف االستثامر بصورة كبرية يف مجال سالمة املشاة خالل األعوام املنرصمة .وبينام تبدأ بعض البلدان ،مثل الصني
والهند ،يف االتجاه نحو زيادة جهودها للتعامل مع سالمة املشاة ،نجد أن هناك بلداناً أخرى قد قامت بهذا االستثامر
يف سالمة املشاة وامليش ،منذ فرتة طويلة نسبياً (.)18
وقد انتهى عدد من البلدان املختلفة من إعداد وتنفيذ طيف واسع من اسرتاتيجيات التخطيط الستخدام األرايض
وتصميم الطرق ،والتي تهدف إىل تحسني سالمة املشاة ( .)54 ،53 ،18وتناقش الوحدة التدريبية الرابعة مدى فعالية
تلك االسرتاتيجيات وغريها من التدابري ،مع تقديم أمثلة لعمليات التنفيذ ،وهي بصفة عامة كام ييل:
• •التحكم يف رسعة املركبات؛
• •وضع تدابري تهدئة وإبطاء املرور؛
• •فرض قيود عىل مرور املركبات باملناطق السكنية؛
• •بناء أرصفة للمشاة؛
• •إنفاذ قوانني املرور؛
• •تحويل مراكز املدينة إىل مناطق للمشاة؛
• •تثبيت اإلشارات الضوئية الخاصة باملشاة؛
• •بناء معابر للمشاة علوية (جسور) وتحتية (أنفاق)؛
• •إيجاد شبكة للطرق تفصل بني الطرق الفرعية والطرق التي متر باملناطق السكنية ،وضامن خفض الحجم
املروري عىل الطرق الفرعية إىل أدىن مستوى ممكن؛
• •الحد من التنقالت غري الرضورية؛
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• •تشجيع السري وركوب الدراجات؛
• •تصميم مسارات للمشاة لتسهيل حركة من يعانون من اعتالالت يف الحركة؛
• •تحديد مواقع الطرق ،واملناطق السكنية ،وأماكن العمل وغريها من املنشآت الصناعية بصورة تحد من حجم املرور عند
ومن مسافات التنقل؛
• •إعادة تصميم املساحات العامة لتلبية احتياجات سالمة املشاة ،وتشجيع رياضة امليش؛
• •دمج تخطيط النقل مع القضايا الصحية ،مثل برامج التنقل والتصميم التي تعتمد عىل النشاط البدين.

الحظة
م

مراعاة املشاة ،تعني إلغاء مرور املركبات يف شوارع املدينة أو تقييد وصول املركبات إىل الشوارع
املخصصة للمشاة .وهذه العملية ال تحسن فقط من سالمة املشاة بل تساهم أيضاً يف خفض الضوضاء والتلوث
الهوايئ ،وتعمل عىل إيجاد بيئات أكرث حيوية .وقد ترافقت مخططات تخصيص أماكن حرصية للمشاة مع فوائد
اقتصادية ،وزيادة عدد الزائرين للمنشآت التجارية.

وهناك أربعة مخططات رئيسية لتخصيص أماكن حرصية للمشاة وهي:
ا) شوارع مخصصة حرصياً طوال الوقت للمشاة ،مينع فيها مرور املركبات باستثناء سيارات الطوارىء؛
ب)شوارع مخصصة حرصياً بعض الوقت للمشاة يقترص فيها مرور املركبات عىل ساعات معنية أثناء النهار أو
يف بعض أيام األسبوع؛
ج) شوارع تخصص أجزاء منها حرصياً للمشاة ،وتكون متاحة فقط ملركبات النقل العام ذات الرسعة البطيئة؛
د)شوارع تكون فيه حركة املشاة جزئية أو بها تدابري لتهدئة املرور تسمح باالختالط بني املشاة واملركبات عىل
أن تسري األخرية برسعة بطيئة (.)55
• •وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بسالمة املشاة.
• •تنفيذ العديد من االسرتاتيجيات املذكورة أعاله بطريقة متكاملة ،فإن األثر املنشود يكون يف إيجاد مجتمعات تتمتع
بالصحة ،والكفاءة ،واالستدامة ،يختار فيها الناس السري بأمان (انظر الشكل  .)1-2ويرشح امللحق رقم  1املبادىء
االسرتاتيجية الثامنية التي توجه هذ اإلطار للعمل؛ وهي :تعزيز الحركة الشاملة للجميع ،وحسن تصميم وإدارة
املساحات واألماكن املخصصة للناس ،وتحسني التكامل بني الشبكات ،وخفض مخاطر الطريق ،وتخطيط استخدام
األرايض الداعم ،وانخفاض الجرائم والخوف منها ،وسلطات أكرث دعامً ،ونرش ثقافة امليش .ويتطلب وضع وتنفيذ هذه
اإلجراءات القيام بإصالحات يف السياسات وعمليات التخطيط تبدأ من تصميم الطرق حسب أنواع املركبات التي تسري
عليها إىل تبني تصميامت شاملة للطرق تستوعب وسائط النقل املتعددة  ،ونهج استخدام األرايض وتخطيط املساحات
العامة (.)58 ،56 ،3
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الشكل   1.2إطار عمل شامل للسري اآلمن
ايض واملساحات
دام األر
الستخ

ا مل

نرش

حوافز مالية ملن مييش أكرث

ثقافة ا

التعاون من أجل امليش وتعزيزه

مليش

شوارع ميكن الوصول
إليها
ميادين ميكن الوصول
إليها
أبنية عامة ميكن
الوصول إليها

تع
املصدر59 :

نظم للنقل العام ميكن
الوصول إليها

زيز
الحرك
ة
ا
ل
ش
املة

للجميع

ستدامة
ال

حمالت توعية وتدريب وتثقيف حول
السالمة تستهدف جميع األعامر

ك ان
ل نا س ا
ا لذ ي ي خ تار ا

ني الشبكات
كامل ب
ني الت
تحس

شوارع أكرث إضاءة وتتضح فيه
الرؤية بشكل أكرب
مع خطوط رؤية واضحة

نظم للمعلومات والعالمات

شبكات للسري متصلة ببعضها،
وآمنة ،وعاملة

تع بالصحة  ،و
الكفاء
تتم
ة ،وا

مجتم
عات

انخفاض ا

بنايات لها واجهات عىل الشارع
وشوارع مفعمة بالنشاط

نقل عام متكامل

شوارع للناس ذوي
األولويةتخصيص أماكن ومرافق
للمشاة

ل عي

ش

لجرائم

وت
راجع
الخو

وصول املشاة للتطورات الجديدة

فيه

ف
منها

ميشون عىل أرجلهم

ثقافة القيادة املراعية
للمشاة
رسعات أقل
معابر أكرث أماناً
إدارة املرور وإنفاذ
قوانينها

ال ط
ري ق

خطط عمل محلية
تشجع عىل امليش
عقد مشاورات
تدريب العاملني
املوارد
املتابعة والتقييم

لطات
س

حسن
تصمي
واأل م وإدا
ماكن املخ رة املساحات
صصة للناس

داعم
ط ال
خط ي
الت
يعطي التخطيط األولوية ملن

خ
فض م
خاطر

مساحات خرضاء وممرات مائية
باملناطق الحرضية عالية الجودة
يسهل الوصول إليها

أكرث

دع ًام

 4-2املوجز
يف ما ييل موجز للمعلومات التي وردت يف هذه الوحدة:
• •تصميم الطرق ميكنه أن يزيد ويخفض املخاطر التي يتعرض لها املشاة يف ظل وجود أو غياب املرافق املخصصة
للمشاة مثل أرصفة املشاة واملعابر املزودة بإشارات مرور ضوئية أتوماتيكية .كام ميكن لعوامل تطوير استخدام
األرايض مثل الكثافة السكانية ،والتنوع يف استخدام األرايض أو تنويع استخداماتها ،وتحديد مواقع األنشطة ،أن
تؤثر عىل إمكانية وصول املشاة وما يتعرضون له من مخاطر.
• •هناك العديد من االسرتاتيجيات التي تويل اهتامماً خاصاً الحتياجات سالمة املشاة يف إطار تصميم الطرق
والتخطيط الستخدام األرايض.
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قدمت كل من الوحدتني التدريبيتني األوىل والثانية صورة عاملية لإلصابات املرورية التي يتعرض لها املشاة ،كام
ناقشتا كثريا ً من العوامل التي تؤثر عىل الخطر املروري الواقع عىل املشاة ،وأكدتا رضورة فهم الوضع املحيل عند
تخطيط التدخالت الفعالة ومواءمتها .وتقدم هذه الوحدة الثالثة املعلومات حول كيفية تقييم وضع سالمة املشاة،
بهدف تحديد أولويات التدخالت ،وإعداد خطة للعمل تتناسب معها .وقد انتظم محتوى هذه الوحدة حول
املواضيع الثالث التالية:
 1-3ملاذا ينبغي تقييم سالمة املشاة؟ ويوضح هذا القسم أن تقييم وضع سالمة املشاة يوفر معلومات هامة
يسرتشد بها متخذو القرارات يف تحديد أولويات التدخالت.
 2-3كيفية تقييم سالمة املشاة :ويقدم هذا القسم التفاصيل الرئيسية للجوانب التي يتعني تقييمها وطرق إجراء
هذه التقييامت.
 3-3إعداد خطة عمل لسالمة املشاة  :ويوضح هذا القسم كيفية إعداد خطة عمل للتصدي ملشكالت سالمة املشاة
التي حددها تقييم الوضع.

 1-3ملاذا ينبغي تقييم سالمة املشاة؟
كام ورد يف الوحدتني األوىل والثانية ،تتباين خصائص التصادمات التي يتعرض لها املشاة بصورة كبرية بني مختلف
املجتمعات والبلدان .وميثل تقييم الوضع خطوة رضورية لتسهيل فهم الوضع املحيل لسالمة املشاة .وتستخدم
املعلومات التي ت ُجمع خالل إجراء تقييم الوضع ،يف اتخاذ قرارات حول األولويات التي ينبغي الرتكيز عليها ،وحول
أفضل األساليب لتحسني سالمة املشاة ،ومدى الحاجة إىل تعزيز الخطط والربامج القامئة أو وضع مبادرات جديدة.
ويجب إجراء تقييم الوضع قبل الرشوع يف تنفيذ برنامج جديد لسالمة املشاة ،حيث ال ميكن ملجتمع ما أن يفرتض
فعالية الحلول املطبقة يف مجتمع آخر ،عند تطبيقها عىل مشكالته املعينة والخاصة بسالمة املشاة .وتعتمد
التدخالت الفعالة عىل ديناميكيات الوضع املحيل ،ويعد فهم هذا الوضع املحيل أمرا ً هاماً لتخطيط الحلول املناسبة.

الحظة
م

عىل الرغم من أن تقييم الوضع عادة ما يتم قبل البدء يف أي برنامج ،ينبغي الرتكيز كذلك عىل التقييامت
التي تجرى من حني آلخر حول وضع سالمة املشاة إذ يتغري وضع النقل والظروف االجتامعية واالقتصادية
والبيئية يف مكان بعينه.
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 2-3كيفية تقييم سالمة املشاة
يجب أن يغطي تقييم وضع سالمة املشاة طيفاً واسعاً من املواضيع املتعلقة بحجم املشكلة ،وعوامل الخطر
والسياسات والربامج القامئة (انظر أيضاً الوحدتني األوىل والثانية) .ويجب أن يراعي التقييم تحديد القضايا الخافية أو
التي تحتاج إىل تحليل أعمق ،وكذلك القضايا الواضحة أو التي يسهل كشفها ( .)1ويقدم هذا القسم املعلومات حول
كيفية إجراء تقييم الوضع من خالل اقرتاحه لطرق خاصة بالجوانب املعينة التي يتعني تقييمها.
ويتطلب تقييم الوضع الخاص بسالمة املشاة إجراء ما ييل من أنشطة:
• •وصف لحجم وفيات وإصابات املشاة ،واتجاهاتها وأمناطها؛
• •تحليل عوامل الخطر املرتبطة بإصابات ووفيات املشاة وعوامل الحامية من هذه اإلصابات والوفيات؛
• •دراسة أوقات وأماكن حدوث إصابات ووفيات املشاة؛
• •وصف وسائل النقل التي تتعارض مع املشاة؛
• •تحديد وتقييم الربامج الخاصة بسالمة املشاة واملؤسسات املعنية بهذه القضية ،من أجل بيان الفجوات
واملجاالت التي يتعني تحسينها ،وتحديد الربامج الواجب الحفاظ عليها واملؤسسات املقرر اإلبقاء عليها؛
• •تحديد العوامل السياقية املتعلقة بالسياسات والبيئة واالقتصاد والقدرات والتي قد تسهل أو تعيق تنفيذ
تدابري سالمة املشاة.
وترد املساهامت الرئيسية لتقييم الوضع من مصادر قامئة ومتنوعة للبيانات ،منها الوكاالت املسؤولة عن الطرق
والنقل ،والهيئات املعنية بإنفاذ القوانني ،والتخطيط الحرضي واإلقليمي ،والصحة العمومية ،والتمويل ،وكذلك من
املنظامت غري الحكومية املعنية بالسالمة عىل الطرق .وقد يستلزم األمر تكملة هذه املصادر ببيانات إضافية مثل
الدراسات القامئة عىل املراقبة ،واملسوحات وإجراء عمليات تدقيق لسالمة الطرق.

 1-2-3تقييم حجم ،واتجاهات ،وأمناط وفيات وإصابات املشاة
إن البيانات الدقيقة حول مدى مشكلة سالمة املشاة رضورية لتحديد املشكلة ،ووضع تدابري مناسبة لها .أما
بالنسبة ألنواع البيانات الالزمة للتقييم فيمكن تصنيفها يف مجموعات متثل الحد األدىن من البيانات والبيانات
التكميلية (انظر الجدول  .)1-3وتشمل مجموعة البيانات الدنيا معلومات حول حجم إصابات املشاة ،ومكانها،
وزمانها ،وأسبابها ( .)2ويضاف إىل ما سبق أهمية الحصول عىل معلومات أساسية حول السكان ،والنقل ،واملؤرشات
االجتامعية واالقتصادية للمكان الذي يخضع للدراسة .وهذه البيانات اإلضافية تقدم معلومات رضورية لحساب
املؤرشات من أجل عقد املقارنات.
وترد أغلب البيانات املستخدمة يف تحليل إصابات املشاة والوقاية منها من أقسام الرشطة واملرافق الصحية.
وقد تكون هناك مصادر أخرى مثل سجالت تسجيل األحوال املدنية ،ورشكات التأمني ،واملنظامت غري الحكومية،
واملؤسسات األكادميية ،والدراسات العلمية ،ونظم ترصد اإلصابات باملستشفيات أو وزارة الصحة ،ولكل مصدر من
هذه املصادر نوع البيانات الخاص به وقضايا الجودة املتعلقة به .ويجب أن يحدد تقييم الوضع جميع مصادر
البيانات الالزمة الستيفاء متطلبات الحد األدين من البيانات ،وأن يقيم جودة هذه املصادر وإمكانية التعويل عليها.
كام يتعني الكشف عن أي تناقض يظهر بني مصادر املعلومات حول عدد إصابات املشاة ،وشدتها ،وأمناطها ،وتفسري
هذا التناقض ،إن أمكن.
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للمزيد من املعلومات حول تقييم جودة البيانات ونظمها ،يرجى الرجوع إىل وثيقة "نظم البيانات :دليل حول السالمة
عىل الطرق ملتخذي القرارات واملامرسني ،وهي وثيقة ضمن هذه السلسلة (.)2
الشكل   1.3الحد األدىن من البيانات والبيانات التكميلية لتقييم الوضع الخاص بسالمة املشاة
الحد األدىن من البيانات

البيانات التكميلية

ما هو حجم املشكلة؟
• عدد التصادمات التي تصيب املشاة.
• عدد من يلقى حتفه من املشاة يف تصادمات الطرق.
• عدد من يصاب من املشاة يف تصادمات الطرق.
•إجاميل عدد وفيات وإصابات الطرق املرورية ،ويفضل تصنيفها
حسب أنواع مستخدمي الطريق.

كم عدد من يعيش يف املنطقة التي تخضع للتقييم؟
•إجاميل عدد السكان الخاضعني للدراسة (ويشمل ذلك تصنيفهم إىل
ساكني الحرض أو غري ساكني الحرض وحسب العمر والدخل).

ماهي أمناط التعارضات التي تؤدي إىل إصابات املشاة؟
•وجود السيارات والشاحنات ،والدراجات البخارية ،والدراجات
الهوائية ،والعربات التي تجرها الحيوانات ،وغريها.
•مناورات املركبات (مثل الدوران).
يف أي يوم من أيام األسبوع ويف أي وقت تحدث تصادمات املشاة؟
• تاريخ ووقت اإلصابة.

كيف وملاذا يتنقل الناس عادة حول املنطقة؟
• مبدأ الرحالت والجهات التي يقصدونها.
• وسائط النقل املستخدمة.
• مسافات الرحالت.
• أهداف التنقل.
ماهي الحالة االجتامعية واالقتصادية للمكان الذي يخضع للتقييم.
• الناتج املحيل اإلجاميل.
• نسبة البالغني العاملني بوظائف.
• دخل األرسة املعيشية.

ما مدى خطورة اإلصابة؟
• شدة إصابات املشاة.
ما هو نوع التصادمات التي تفيض إىل اإلعاقة أو إصابة تهدد الحياة؟
• العواقب التالية للتصادمات.
من هم األطراف يف تصادمات املشاة؟
• عمر وجنس املشاة الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا.
أين تحدث تصادمات املشاة؟
•أماكن التصادمات (مكان محدد يف مدينة أو الريف ونوع الطريق).
• أماكن الطرق الخطرة.

ويف العديد من املواقع ،ميكن العثور عىل مكونات الحد األدىن من البيانات الواردة يف الجدول  1-3يف قاعدة البيانات
الرسمية الخاصة باإلصابات عىل الطرق املرورية واملدرجة يف تقارير الرشطة ،والتي من املمكن استقاؤها من مصادر
أخرى للبيانات .أما سائر مصادر البيانات غري إحصاءات الرشطة فهي ،بصفة عامة ،ال تتضمن معلومات حول مكان
التصادم ،ومنطه واملركبة املشرتكة يف التصادم .ومن ناحية أخرى ،رمبا ال تتضمن بيانات الرشطة معلومات يُع َّول عليها
حول شدة اإلصابات .أما ما ورد يف الجدول  1-3من أسئلة ،فيجب اإلجابة عنها باستخدام أفضل املصادر املتوافرة
للبيانات .ويف البلدان التي ال توجد بها إحصاءات وطنية رسمية ملؤرش البيانات التكميلية ،ميكن استخدام أحدث
التقديرات أو التوقعات املوضوعة من ِق َبل السلطات الوطنية للتعداد أو اإلحصاء .وعادة ما يتطلب جمع كل البيانات
املقرتحة دراسة املصادر املتعددة للبيانات.
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ويف حالة غياب اإلحصاءات الرسمية حول السالمة عىل الطرق ،أو عدم تغطية اإلحصاءات الرسمية للحد األدىن من النقاط
ٍ
عندئذ ميكن النظر يف جمع املزيد من البيانات من دراسات للمستشفيات
تغطية كاملة ،أو عدم التعويل الكايف عليها،
(انظر اإلطار  ،)1-3أو عمليات لتدقيق السالمة عىل الطرق (انظر اإلطار  .)2-3عىل أنه من املهم تقييم تكلفة جمع
البيانات اإلضافية والقيمة املضافة من املعلومات املتحصل عليها.

اإلطار  :1-3نظام ترصد اإلصابات باملستشفيات ،أديس أبابا
أثيوبيا بلد أفريقي قام باستثامرات كبرية يف تحسني قدرته عىل
ترصد اإلصابات .وقد بدأ العمل األويل لرتصد اإلصابات يف عام
 2000بدعم من منظمة الصحة العاملية ،وتبع ذلك بذل جهود
حكومية لتعزيز قدرة إدارة رشطة املرور عىل إدارة البيانات
الخاصة باإلصابات عىل الطرق ،والتوسع يف جمع البيانات عىل
املستوى القُطري.
وأنيشء نظام لرتصد اإلصابات باملستشفيات عام  ،2000وتم
تطبيقه يف جميع املستشفيات الحكومية الست يف العاصمة أديس
أبابا .ويف بداية املرشوع ،كانت تجمع بيانات تفصيلية عن جميع
اإلصابات باستخدام استامرة لجمع البيانات املحددة مسبقاً .ومنذ
ذلك الحني تم إدماج جمع البيانات يف النظام الوطني للمعلومات
الصحية ،ويجري جمع البيانات الخاصة بحاالت اإلصابات
وتسجيلها كجزء من اإلحصاءات الصحية الروتينية .ويقوم نظام
ترصد اإلصابات باملستشفيات بجمع البيانات التالية لحاالت
اإلصابات عىل الطرق:
• عمر وجنس املصابني؛
• مكان حدوث اإلصابة؛
• تاريخ ووقت اإلصابة؛
• نوع مستخدمي الطريق املصابني أو املشرتكني يف التصادم؛
• أنواع املركبات التي تصادمت مع املشاة؛
• الرعاية السابقة عىل الدخول إىل املستشفى؛
• شدة اإلصابة.
وقد بدأت الجهود الرامية إىل تعزيز نظام بيانات رشطة املرور يف
أديس أبابا عام  .2002وقبل ذلك كانت رشطة املرور يف املايض
توثق املعلومات الخاصة بالتصادمات مستخدمة استامرة ورقية
لجمع البيانات ،وبعدها تنقَل هذه املعلومات إىل سجل إلعداد
الجداول وكتابة التقارير يدوياً .وقد انصبت الجهود ،التي دعمتها
منظمة الصحة العاملية ،عىل مراجعة إجراءات جمع البيانات
املصدر.3 ،2 :
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وإدخالها ،حتى يتسنى جمع البيانات ميدانياً باستخدام استامرة
مصممة سلفاً وإدخالها يف قاعدة بيانات عىل الحاسوب لتحليلها
الحقاً .ويف السنوات الالحقة توسعت الحكومة يف هذا النظام
وطبقته يف ستة أقاليم رئيسية يف أثيوبيا .ويعمل نظام بيانات
رشطة املرور عىل استخالص البيانات التالية املتعلقة بالتصادمات
عىل الطرق:
• موقع ومكان التصادم؛
• املركبات ومستخدمو املركبات املشرتكني يف التصادم؛
• عدد من أصيب أو لقي حتفه يف موقع التصادم؛
• بيانات دميغرافية حول الضحايا (مثل االسم ،والعمر ،والجنس،
والوظيفة)؛
• العوامل املعروفة التي أدت إىل التصادم؛
• ما إذا توافرت الرعاية السابقة عىل الدخول إىل املستشفى.
وقد قام املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق باستخدام بيانات
تلك النظم من أجل تحديد املناطق عالية الخطورة ،وتوجيه
عمليات إعداد السياسات لرتاعي التدخالت الخاصة باملشاة
وسائر مستخدمي الطرق ،إضافة إىل العوامل األخرى للخطر مثل
القيادة دون تركيز ،وإتاحة الرعاية لضحايا التصادمات التي تقع
عىل الطرق.
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اإلطار  :2-3تقييم املخاطر التي يتعرض لها املشاة عن طريق إجراء تدقيق لسالمة الطريق
تدقيق السالمة عىل الطرق هو تقييم رسمي منهجي للسالمة عىل
الطرق أو " فحص" أحد الطرق أو مخطط الطريق ( .)4وبصفة
عامة ،يقوم بهذا التدقيق فريق مستقل ،متعدد التخصصات،
وميكن أن ميثل التدقيق الخاص بسالمة املشاة جزءا ً من التدقيق
األشمل لسالمة الطريق ،كام ميكن أن يقترص عىل املشاة .ومهام
كان نطاقه ،فإن جوهر التدقيق يتمثل يف دراسة القضايا املحتملة
للسالمة يف أي نوع من أنواع الطرق ،خالل مرحلة البناء والتشييد
ويف الطرق املكتملة والقامئة بالفعل( .)5ويهدف تدقيق السالمة
عىل الطرق إىل ضامن سالمة جميع املستخدمني ،ومنهم املشاة،
من خالل التحديد املسبق واملستمر لقضايا السالمة ،مع وضع
مقرتحات حول التدابري واملرافق املطلوبة لتحسني السالمة عىل
الطرق.
وال توجد أي طريقة معيارية أو أسلوب قيايس إلجراء عمليات
التدقيق لسالمة املشاة أو للسالمة عىل الطرق ،غري أن األسئلة
الواردة أدناه أساسية لدراسة سالمة مستخدمي الطرق املعرضني
للخطر ،ومنهم املشاة ،يف املشاريع الجديدة والطرق القامئة (:)6
• هل أخذت متطلبات املشاة وراكبي الدراجات الهوائية يف
االعتبار؟
• هل أخذت احتياجات النقل العام ومستخدميه يف االعتبار؟
• هل تم التخطيط ملحطات النقل العام عند التقاطعات؟
• هل يستطيع املشاة الوصول بسهولة إىل محطات التوقف؟
• هل هناك حاجة إىل إضافة املزيد من الوسائل املعينة عىل عبور
الطريق والوصول إىل محطات النقل العام؟
• هل يسهل التعرف عىل أماكن محطات النقل العام؟
• هل هناك تدابري خاصة رضورية ملجموعات معينة مثل الشباب،
وكبار السن ،واملرىض ،وذوي اإلعاقات البدنية والسمعية
والبرصية؟
• هل هناك حاجة لإلضاءة ،وإذا كان األمر كذلك فهل ُص ِمم ذلك
بصورة مناسبة؟
• هل هناك أي إعاقة للرؤية من خالل ،مثالً ،حواجز السالمة،
أو السياجات ،أو معدات الطرق ،أو أماكن وقوف املركبات ،أو
عالمات املرور ،أو املناظر الطبيعية ،أو املساحات الخرضاء ،أو
دعامات الجسور ،أو املباين؟
• هل صممت مسارات الدراجات الهوائية بصورة آمنة يف املنطقة
املجاورة ملحطات وقوف النقل العام؟

• هل تم فصل مستخدمي الطرق املعرضني للخطر بعيدا عن
املركبات اآللية؟
• هل صممت معابر املشاة بصورة تضمن استخدامها بصورة
جامعية ،وعدم قيام املشاة بعبور الطريق من نقاط أخرى؟
• هل املعابر آمنة؟
• هل تقع معابر املشاة يف األماكن التي يحتاج فيها املشاة إىل
هذه املعابر بشدة؟
• هل هناك خطر من تجاوز املشاة لألنفاق والجسور؟
• هل املعابر فوق السكك الحديدية مصممة تصميامً آمناً؟
• هل هناك تواصل برصي متبادل بني املشاة وقائدي املركبات؟
• هل أخذت متطلبات راكبي الدراجات الهوائية يف االعتبار
(مثل طريق موصل إىل جزر مالذ وسطى ،أو يستخدم أثناء
االختناقات املرورية)؟
• يف حالة انتهاء مسارات املشاة ومسارات الدراجات الهوائية أو
توجيهها عرب أحد الطرق ،فهل روعيت جوانب األمان والسالمة
يف انتقال املشارة وراكبي الدراجات من هذه املسارات إىل
الطرق؟
• هل هناك حاجة إىل املزيد من الوسائل املعينة عىل عبور
الطريق؟
• هل أماكن انتظار املشاة وراكبي الدراجات الهوائية كبرية
وعريضة بصورة كافية تسمح لهم بالوقوف واالنتظار قبل عبور
الشارع؟
• هل الجزر واضحة للعيان ،ومصممة تصميامً مناسباً؟
وبوجه عام ،تراعى الخطوات الثامين التالية عند إجراء تدقيق
السالمة عىل الطرق (:)5
 - 1تحديد مرشوع ما أو طريق قامئة ستخضع لعملية التدقيق.
 - 2انتقاء فريق متعدد التخصصات إلجراء التدقيق.
 - 3عقد اجتامع مبديئ لتبادل املعلومات.
 - 4إجراء مراجعات ميدانية يف ظل ظروف متنوعة.
 - 5إجراء تحليل حول سالمة الطرق وإعداد تقرير بالنتائج.
 - 6تقديم نتائج التدقيق ملالك املرشوع أو للفريق املسؤول عن
التصميم.
 - 7إعداد جواب رسمي.
 - 8تضمني النتائج يف املرشوع حسب االقتضاء.
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وقد أظهر تقييم أجري مؤخرا ً حول مرافق املشاة يف طريق يبلغ طوله  24كم بوالية كرياال يف الهند ،غياباً واضحاً لهذه املرافق عند
تصميم الطريق ( .)7وتوضح الصورة أدناه الوضع يف موقع من املواقع التي خضعت للتقييم.
عدم وجود مسارات
للمشاة
بدون املسارات املخصصة
للمشاة يزيد احتامل سريهم
عىل الطريق وال سيام عند
هطول املطر

السيارات املتوقفة
"االحتكاكات الجانبية تعني
أن املشاة سوف يضطرون
إىل السري عىل الطريق
لاللتفاف حول السيارات
املتوقفة

غياب مرافق العبور
ال خيار أمام من يحتاج من
املشاة لعبور الطريق إال
استخدام ذات املساحة التي
تسري فيها املركبات اآللية

إنارة الشوارع
مع إنارة الشوارع
تسهل رؤية
املشاة ليالً بصورة
أكرب

مقاومة التزحلق
يف حاالت الطوارىء،
ميكن أن تقف السيارات
بصورة أرسع عىل الطرق
املقاومة للتزحلق

حارتان يف كل اتجاه
يزداد تعرض املشاة للخطر
مع كل حارة إضافية يتعني
عليهم عبورها

الجزر الضيقة يف منتصف
الطريق
تكون هناك بعض الفرص أمام
املشاة لعبور املشاة للطريق
عىل مرحلتني عند وجود جزيرة
يف منتصفه عليهم عبورها

 2-2-3تقييم عوامل الخطر يف إصابات املشاة
هناك العديد من العوامل التي تؤثر عىل املخاطر املرورية التي يتعرض لها املشاة .ويف أغلب الحاالت يكون من املستحيل
تحديد كل عامل من عوامل الخطر وإدخاله يف تقييم الوضع .ويبني هذا القسم األسئلة الرئيسية الخاصة بعوامل الخطر،
ويقرتح طرقاً للحصول عىل إجابات لها .وعملية التقييم هذه تعطي معلومات حول الدور الذي يلعبه تصميم الطرق،
ومرافق املشاة ،والرسعة ،والكحول ،ورؤية املشاة يف البيئة املحلية للتنقل .ويتوافر املزيد من املعلومات حول مصادر
البيانات الخاصة بعوامل الخطر يف "نظم البيانات :دليل السالمة عىل الطرق ملتخذي القرارات واملامرسني"(.)2

ما هي املرافق املتوافرة للمشاة والبنية التحتية العامة للتنقل عىل الطرق؟
ناقشت الوحدة الثانية تأثري العنارص املختلفة لتصميم الطرق عىل املخاطر التي يتعرض لها املشاة .وملا كان تقييم الوضع
ال ميكنه تغطية جميع هذه العنارص ،إال أنه يتعني ،عىل األقل ،معالجة النقاط التالية (:)10-8
• •خصائص تصميم الطرق :بالنسبة للطرق الواقعة يف املنطقة التي تخضع للتقييم ،يجب وصف تصنيفات هذه الطرق،
والرسعات التصميمية ،وحدود الرسعة املعلنة ،وعدد الحارات وعرضها .ويجب ذكر وجود أو غياب الجزر الوسطى،
وأجهزة التحكم يف املرور ،ومعابر املشاة ،ومنحدرات األرصفة ،وإشارات وعالمات توجيه املشاة .كام يتعني أن يكون

64

 -3إعطاء األولوية للتدخالت الخاصة بسالمة املشاة وإعداد خطة عمل

إعطاء األولوية للتدخالت الخاصة بسالمة املشاة وإعداد خطة عمل

هناك وصف لوجود أو غياب اإلنارة بالطريق ،والحارات املخصصة للدراجات الهوائية ،وما إذا كانت هناك سيارات
تقف بالقرب من الحارة املرورية ،وغري ذلك من املخاطر التي تهدد السري اآلمن.
• •أرصفة املشاة :يجب بيان وجود أرصفة للمشاة وجودتها ،ويتضمن ذلك عرض األرصفة ،وحالة سطح األرضية،
وانفصالها عن مرور املركبات ،وسهولة الوصول إليها ،وما إذا كانت مخصصة للمشاة أم مشرتكة يشاركهم فيها راكبو
الدراجات أو الباعة الجائلون.
• •املواقع التي تزيد من حركة املرور وتجتذب املشاة :تحديد املواقع التي تجتذب املشاة وغريهم من مكونات
الحركات املرورية ،ووضع خريطة لهذه املواقع مثل املرافق الصحية ،واملتنزهات ،واملكتبات ،ودور العبادة ،واملتاحف،
واملؤسسات التعليمية ،واملراكز املجتمعية ،واملناطق السكنية ،واملتاجر ،واملنتجعات.

وقد تُستخلَص البيانات الخاصة مبرافق املشاة والبنية التحتية العامة للطرق من املصادر التالية (:)10-8

• •عمل قوائم لحرص الطرق والشوارع أو إجراء عمليات لتدقيق السالمة عىل الطرق (انظر اإلطار )2-3؛
• •عمل قوائم لحرص مرافق املشاة أو القيام بعمليات تدقيق لهذه املرافق؛
• •القيام بعمليات تدقيق يف بنية الطرق ومراجعات ميدانية؛
• •تحليل لصور ملتقطة من الجو للشوارع؛
• •تعليقات العامة عىل أحوال الطرق أو مرافق املشاة.

وينصح بأن يتم جمع املزيد من البيانات ،من خالل ،مثالً ،إجراء تدقيق حول سالمة املشاة ،وذلك يف حال غياب أي من
هذه املصادر عند إجراء تقييم الوضع.

65

سالمة املشاة :كتيب تدريبي حول السالمة عىل الطرق ملتخذي القرارات واملامرسني

ما هي سلوكيات املشاة وغريهم من مستخدمي الطريق عند التنقل؟
تفيد سلوكيات التنقل التي ميارسها املشاة وغريهم من مستخدمي الطريق يف فهم النشاط املروري املحيل للمشاة وما
يرتبط به من مخاطر .ومن ثم فإن تقييم الوضع يحتاج إىل معرفة ما ييل (:)8
• •عدد املشاة يف منطقة محددة ،ويف شوارع بعينها أو يف األماكن الرئيسية لتجمع املشاة؛
• •رسعة املشاة؛
• •سلوكيات املشاة عند عبور الطرق ،بم يف ذلك الركض أو الرتدد؛
• •التفاعل بني املشاة وقائدي املركبات ،مبا يف ذلك حاالت التعارض بني املشاة واملركبات؛
• •حجم اسطول املركبات؛
• •الحجم املروري للمركبات ورسعاتها ،و يشمل ذلك تقييم مدى االلتزام بحدود الرسعة املقررة؛
• •وجود كحول يف دم املشاة وقائدي املركبات (انظر اإلطار )3-3؛
• •استخدام املشاة للمالبس أو املواد التي تعزز رؤية اآلخرين لهم ،وال سيام عند الفجر والغسق وخالل الساعات
الشديدة الظلمة ليالً.
وميكن جمع املعلومات الخاصة بسلوكيات املشاة وغريهم من مستخدمي الطريق باستخدام األساليب التالية (:)11 ،8
• •عدد املشاة؛
• •عدد املركبات؛
• •الدراسات القامئة عىل املراقبة؛
• •املسوحات ،الخاصة بعوامل الخطر أو باملعارف ،أو املواقف واملفاهيم عىل سبيل املثال؛
• •كامريات مراقبة الرسعة ووحدات الرادار الخاصة بقياس الرسعة؛
• •التصوير املستمر بالفيديو للتقاطعات.

اإلطار  :3-3تقييم العالقة بني الكحول والتصادمات
البيانات الخاصة بوجود كحول يف الدم ()alcohol involvement
أو سوء القيادة بسبب تعاطي الكحول alcohol impairment
(ارتفاع محتوى الكحول بالدم فوق الحد املحدد سلفاً وهو 0.05
غرام/ديسيلرت) والتصادمات التي تحدث بني املشاة واملركبات
تعطي مؤرشا ً عىل الدور الذي يلعبه االختالل املرتتب عىل تعاطي
الكحوليات فيام يتعلق باملخاطر املرورية التي يتعرض لها املشاة،
عىل الرغم من أن هذه املعلومات ال تعترب بالرضورة مؤرشا ً عىل
السري أو القيادة تحت تأثري الكحول يف أوساط عموم مستخدمي
الطرق .ومن املهم للتصدي للتصادمات املرتبطة بتناول الكحول
معرفة املواقع التي تتكرر فيها القيادة والسري تحت تأثري الكحول،
ومعرفة وقت حدوث ذلك ويف أي يوم من أيام األسبوع ،مع
معرفة أعامر السائقني واملشاة ،وجنسهم وحالتهم االجتامعية
واالقتصادية .ونظرا ً للرسية التي تتسم بها الفحوص القانونية
لنسب احتواء الدم عىل الكحول وما لها تداعيات من ناحية
الحقوق القانونية ،يصعب يف أغلب األوقات إجراء الرصد الروتيني
املصدر12 :
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لكل من السائقني واملشاة.
وميكن استخدام الطرق التالية عند جمع املعلومات حول الكحول
وعالقته باملخاطر املرورية التي يتعرض لها املشاة:
• مراجعة إحصاءات الرشطة حول التصادمات بني املشاة
واملركبات املرتبطة بتناول الكحول .ووفقاً للمتطلبات القانونية
لفحص الكحول يف ظل الوالية القضائية محل البحث ،ال تتوافر
هذه البيانات إال يف حاالت التصادمات الشديدة فقط أو حول
السائقني وحدهم.
• فحص بيانات الدخول إىل أقسام الطوارىء باملستشفيات.
• مراجعة البيانات املنبثقة عن الفحص العشوايئ للنفس أو نقاط
التفتيش عىل مدى تيقظ وتنبه السائقني.
• إجراء مسوحات عىل جانب الطريق (السلوكيات التي يبلغ عنها
من يقومون بها).
• استعراض التقارير البحثية واألوراق الخاصة بتحليل محتوى
الكحول يف الدم.
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ما هو مستوى اإلنفاذ القائم للوائح املرورية؟
هناك عدد من التدخالت املعروفة بنجاحها يف خفض إصابات ووفيات املشاة ،والتي تعتمد عىل اإلنفاذ الفعال لقواعد
ولوائح املرور (انظر أيضاً الوحدة التدريبية الرابعة) .وتتضمن االنتهاكات التي يقوم بها السائقون تجاوز الرسعات املقررة،
والقيادة تحت تأثري الكحول ،واستخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة ،وانتهاك إشارات املرور (مثل عدم التوقف عند
اإلشارة الحمراء) .أما االنتهاكات التي يقوم بها املشاة فتشمل عبورهم بينام تشري إشارات املرور إىل عكس ذلك أو خارج
النقاط املحددة للعبور ،والسري بعد تعاطي الكحول والسري دون تركيز .ومن األهمية مبكان أن ميتثل كل من السائقني
واملشاة للقوانني املرورية من أجل سالمة املشاة ،كام أن اإلنفاذ الفعال للقوانني هو سمة رئيسية لضامن هذا االمتثال.
وينبغي إجراء تقييم للوضع من أجل جمع معلومات حول مدى االمتثال للقوانني املرورية وإنفاذها .وعىل هذا التقييم
جمع معلومات حول ما ييل:
• •فهم املشاه وامتثالهم ألجهزة التحكم يف املرور؛
• •سلوكيات سائقي املركبات عند أماكن عبور املشاة ،مثالً ،هل يعطون للمشاة حق األولوية يف املرور إذا كانت اللوائح
القانونية تتطلب ذلك منهم؛
• •التزام السائقني بالرسعات املحددة؛
• •امتثال السائقني للقوانني املتعلقة بالقيادة تحت تأثري الكحول؛
• •طرق إنفاذ القانون وفعاليتها ،مثالً ،رادارات قياس الرسعة ،والفحص العشوايئ للنفس ونقاط التفتيش عىل مدى تيقظ
وتنبه السائقني ،والحصول عىل تذاكر لعبور البوابات ،والغرامات ،وتعليق العمل بالرخص.
وميكن من خالل اتباع األساليب التالية جمع املعلومات املتعلقة مبستويات اإلنفاذ ومدى امتثال املشاة والسائقني وراكبي
الدراجات باللوائح املرورية (مثل الرسعة والقيادة تحت تأثري الكحول):
• •مراجعة إحصاءات الرشطة حول انتهاكات اللوائح الخاصة بسالمة املشاة.
• •مراجعة سجالت املحاكم املتعلقة بانتهاكات اللوائح الخاصة بسالمة املشاة ،مع مالحظة أمناط وعدد االنتهاكات
والغرامات وغريها من العقوبات الصادرة.
• •مراجعة التقارير اإلعالمية وشكاوى العامة حول تفعيل اللوائح الخاصة بسالمة املشاة ،واالمتثال لها.
• •استعراض التقارير ،والدراسات وإجراء املسوحات أو اللقاءات ،إذا لزم األمر ،لتحديد أمناط اسرتاتيجيات إنفاذ القوانني
املرورية املطبقة يف املواقع تحت الدراسة.
• •إجراء دراسات قامئة عىل املراقبة ومسوحات حول امتثال املشاة للوائح الخاصة بالسالمة.
• •استعراض الدراسات الحالية حول تفعيل اللوائح الخاصة بسالمة املشاة.

 3-2-3تقييم بيئة السياسات واملبادرات القامئة لسالمة املشاة
يقدم أول مكونان من مكونات تقييم الوضع (القسامن  1-2-3و  )2-2-3معلومات حول حجم وأمناط اإلصابات املرورية
يف املنطقة التي تخضع للتقييم ،مع فهم عوامل الخطر الرئيسية ذات الصلة .ومن الطبيعي أن تؤدي هذه املعلومات
إىل تكوين أفكار خاصة بالتدخالت .ومن املهم ،لتجنب ازدواجية الجهود وإحداث تأثري أكرب ،تقييم الربامج والسياسات
القامئة ،ودور أصحاب الشأن ،وبيئة السياسات األوسع وذلك قبل ترتيب أولويات التدخالت ووضع خطة للعمل.
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وتشمل األساليب الرئيسية للحصول عىل املعلومات ذات العالقة ما ييل (:)2 ،13

• •مراجعة وثائق السياسات الحكومية يف مجاالت النقل والسالمة عىل الطرق.
• •إجراء لقاءات مع ممثيل الوكاالت املتأثرة أو املعنية بسالمة املشاة.
• •إجراء لقاءات مع أفراد املجتمع حيث تنفذ تدخالت سالمة املشاة ،أو يف املواقع التي يتكرر فيها حدوث اإلصابات بني
املشاة ،عىل أن تشمل هذه اللقاءات السائقني وراكبي الدراجات الهوائية واملشاة.
• •إجراء تحليل ألصحاب الشأن.
• •استعراض التقارير واألوراق البحثية التي تحتوي عىل تقييم لسالمة املشاة يف املناطق قيد الدراسة.
• •تقيص التصادمات التي تعرض لها املشاة يف موقع الحادث ،كلام سمحت املوارد بذلك.

القيادة ومشاركة أصحاب الشأن
يجب دراسة املواضيع التالية لتحديد مجاالت الرتكيز واالهتاممات واملوارد والعالقات بني مختلف أصحاب الشأن ،ومعرفة
ما يقومون به من أدوار فعلية وأخرى محتملة يف مجال سالمة املشاة (:)2
• •القيادة الحكومية :هل هناك وكالة رائدة تضطلع مبسؤولية السالمة عىل الطرق؟ ما هي هذه الوكالة وما هي وظيفتها
األساسية؟ وهل تتضمن التزاماتها تركيزا ً واضحاً عىل سالمة املشاة؟
• •أصحاب الشأن يف الحكومة :ما هي الوكاالت الحكومية التي لها وظائف تتعلق بالسالمة عىل الطرق ،مبا يف ذلك
األنشطة األشمل من تصميم طرق والتخطيط الستخدام األرايض؟ وهل تركز أي من هذه الوكاالت بصورة خاصة عىل
سالمة املشاة؟ وكيف يتم تقاسم املسؤولية بني الوزارات الحكومية؟ وما هي العالقة بني مختلف الوكاالت الحكومية
املعنية بسالمة املشاة والصحة؟
• •أصحاب الشأن غري الحكوميني :من هم األشخاص أو املؤسسات (غري الحكوميني) العاملني يف مجال سالمة املشاة؟ ما
هي أنشطتهم الرئيسية؟ وما طبيعة التعاون بني أصحاب الشأن هؤالء والوكاالت الحكومية؟
• •الرشاكة :ما هي مجاالت الرتكيز واالهتاممات واملوارد الخاصة بالوكاالت املختلفة واألفراد العاملني يف مجال سالمة
املشاة؟

الخطط والسياسات والربامج القامئة
قد يتعذر تحديد كل برنامج من الربامج املعنية بسالمة املشاة والتي يتم تنفيذها حالياً ،غري أنه من املهم تحديد
املبادرات الرئيسية .واألسئلة التالية تساعد عىل توضيح الوضع:
• •هل هناك خطة عمل أو اسرتاتيجية رسمية لسالمة املشاة يف املنطقة التي تخضع للتقييم ،أم هناك أكرث من خطة
عمل؟ وما هي املوارد املخصصة لتنفيذ هذه الخطة؟
• •هل تعزز سياسات النقل ،واستخدام األرايض واملساحات العامة السري اآلمن؟
• •هل تتضمن تدقيقات السالمة عىل الطريق التي تجرى للمرشوعات الرئيسية الجديدة للبنية التحتية احتياجات
املشاة ،وتضمن مراعاة تدابري سالمة املشاة؟ وهل تتضمن التدقيقات املجراة للبنية التحتية القامئة للطرق،
واإلصالحات أو التعديالت ،احتياجات املشاة وتضمن مراعاة تدابري سالمة املشاة؟
• •هل يتم تخصيص قطاعات من ميزانية النقل و/أو السالمة عىل الطرق لسالمة املشاة؟
• •هل متلك السلطات املحلية سلطة تعديل القوانني مثل قوانني تحديد الرسعة أو القيادة تحت تأثري الكحول ،مبا يكفل
مزيدا ً من الحامية للمشاة ،مثل خفض حدود الرسعة يف املناطق املحيطة باملدارس؟

68

 -3إعطاء األولوية للتدخالت الخاصة بسالمة املشاة وإعداد خطة عمل

إعطاء األولوية للتدخالت الخاصة بسالمة املشاة وإعداد خطة عمل

• •ما هي برامج سالمة املشاة الجاري تنفيذها حالياً ،مبا يف ذلك الربامج التي تنفذها املنظامت غري الحكومية؟ وما هي
الوكالة املسؤولة عن كل برنامج من هذه الربامج ،وما نقاط قوتها ونقاط ضعفها؟
• •هل يتم تقييم الربامج القامئة لسالمة املشاة؟ وهل هناك أية بينات عىل ما لها من تأثري؟
• •هل متلك الوكاالت الحكومية املحلية والوطنية ما يكفي من قدرات برشية لتنفيذ الربامج املعنية بسالمة املشاة؟
وتساعد املعلومات املبينة يف هذا القسم عىل تحديد الثغرات يف مجاالت السياسات ،ووضع الربامج ،واتخاذ القرارات
حول اإلجراءات التنفيذية الرضورية لدفع سياسات سالمة املشاة إىل األمام .وعيل سبيل املثال ،هل هناك حاجة إىل
مبادرة جديدة أو أنه ميكن تعزيز املبادرات القامئة .وما هي االسرتاتيجيات التي ميكنها تعظيم نطاق املوارد املتوافرة
وخفض ازدواجية الجهود؟ ويوفر تحليل أصحاب الشأن املعلومات الخاصة باألدوار الحالية لألشخاص الرئيسيني
واملؤسسات الرئيسية تتصل بسالمة املشاة .وهذه املعلومات لها قيمتها يف تحديد الوكاالت التي يتعني ،أو ميكن،
إرشاكها ،أو تلك التي قد تقاوم أي تدابري خاصة بسالمة املشاة .كام أن مثل هذه املعلومات تساعد يف تحديد إمكانات
املزج بني املوارد ،وتضارب املصالح املحتمل وطرق تقليص ذلك.

 3-3إعداد خطة عمل لسالمة املشاة
يعطي تقييم الوضع الذي تم وصفه يف القسم  2-3فهامً للوضع املحيل لسالمة املشاة – حجم ومنط اإلصابات املرورية
التي يتعرض لها املشاة ،وعوامل الخطر ذات العالقة ،والناس ،واملؤسسات ،والسياسات ،والربامج واملوارد املوظفة (أو
التي ميكن توظيفها) يف املبادرات املعنية بسالمة املشاة .وتساعد تلك املعلومات يف ترتيب أولويات عوامل الخطر
واملجموعات املستهدفة ،وتحدد الثغرات املوجودة يف املبادرات القامئة .أما الخطوة التالية لتحسني سالمة املشاة فتتمثل
يف استخدام هذه املعلومات ،إىل جانب املعلومات الخاصة بالتدخالت الفعالة والتي وردت يف القسم  1-4من الوحدة
الرابعة ،لوضع خطة للعمل.
وتضع خطة العمل اسرتاتيجية لتحسني سالمة املشاة يف املوقع محل الدراسة .وتقدم إطار عمل لتنظيم التدخالت
بطريقة اسرتاتيجية تحد من ازدواجية العمل وتيرس تقييم التقدم املحرز مبرور الوقت .وقد تكون هذه الخطة جزءا ً
من خطة أشمل للسالمة عىل الطرق ،أو تكون خطة قامئة بذاتها .ومن املمكن أن تركز عىل وحدات جغرافية مختلفة،
ترتاوح ما بني شارع معني أو منطقة ،أو مقاطعة أو القطر بأكمله .وقد يتم وضع الخطة لتعزيز املبادرات القامئة لسالمة
املشاة أو إليجاد ىشء جديد .ومهام كانت طبيعة الخطة ومجال اهتاممها ،فينبغي تعديلها حتى تتصدى للمشكالت
وتلبي االحتياجات الخاصة بالسياق املحيل (.)8
وفور املوافقة عىل محور اهتامم الخطة ومجال تركيزها ،يتعني ترتيب أولويات اإلجراءات التنفيذية التي خطط لها
بصورة منهجية تتسق مع الوضع املحيل .أما البيانات التي ُجم َعت قبل تقييم الوضع ،واملعلومات املتعلقة بفعالية
مختلف التدخالت (الوحدة التدريبية الرابعة) ،فإنها توفر البينات الرضورية لعملية ترتيب األولويات .وتشمل
االعتبارات املتعلقة بعوامل الخطر أو املسائل التي يتعني التصدي لها ،والدعم العام ،والتمويل ،والفوائد املتعلقة
بالسالمة ،والوكالة املسؤولة ( .)8وإىل جانب اشتامل الخطة عىل االسرتاتيجيات املؤثرة يف عوامل الخطر الرئيسية،
والتصدي للثغرات يف الربامج ،ميكنها أيضاً أن تتضمن اسرتاتيجيات التصدي للثغرات يف البيانات املطلوبة لقياس عبء
إصابات الطرق بني املشاة ،وتقييم تأثري التدخالت املتبعة.
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 1-3-3حشد أصحاب الشأن
يتطلب إعداد الخطة املعنية بسالمة املشاة ،ومن ثم تنفيذها ،مشاركة مختلف أصحاب الشأن ودعمهم .كام ينبغي أن
يسهم تحليل أصحاب الشأن وتحليل املؤسسات املذكورين يف القسم  2-3يف تحديد الوكالة الرائدة املسؤولة عن السالمة
عىل الطرق يف املوقع قيد الدراسة .ويف الوضع األمثل ،يجب عىل هذه الوكالة تكوين فريق عمل ،وتنسيق عملية إعداد
خطة العمل الخاصة بسالمة املشاة .أما يف حالة عدم وجود تلك الوكالة ،فيمكن تشكيل مجموعة عمل أو لجنة متعددة
القطاعات لسالمة املشاة تضطلع مبهمة تنسيق إعداد خطة العمل وتنفيذها .أما إذا كانت هناك بالفعل مجموعات عمل
أو لجان خاصة بالسالمة عىل الطرق ،يصبح من الرضوري الرتويج والدعوة لهذا األمر لضامن الرتكيز عىل سالمة املشاة.

الحظة
م

"مشاركة أصحاب الشأن عنرص هام لوضع سياسات وبرامج ومرشوعات يدعمها عموم الناس ويثقون
بها ،تخفض التصادمات عىل الطرق التي يتعرض لها املشاة ،وتخلق يف نفس الوقت مجتمعات ميكن العيش
وامليش فيها (.)8

من ينبغي أن يشمله فريق العمل؟
لوفيات وإصابات املشاة ،كام سبق بيانه يف الوحدتني األوىل والثانية ،عدد من املحددات ،وتؤثر عىل مجموعات متنوعة
من السكان ،وتتطلب إجراءات تشرتك فيها قطاعات متعددة .ولذا يجب أن يتكون فريق العمل من ممثلني من الحكومة
وسائر الوكاالت التي يجمعها االهتامم بتحسني سالمة املشاة .وقد يشمل هذا وكاالت أو أشخاص لهم اهتاممات سياسية
واقتصادية بهذه القضية ،وليس فقط من تقع عليهم املسؤولية اإلدارية عن السالمة .كام يتعني أن يضم فريق العمل
أعضاء غري مقتنعني بأهمية السري اآلمن وتدابري سالمة املشاة ،أو ليس لديهم الرغبة يف تحقيقهام .والهدف هو تكوين
فريق متنوع ينطلق من رؤى ونقاط قوة مختلفة – وحتى متناقضة .وقد يختلف تكوين فريق العمل حسب ما إذا
وضعت خطة العمل بغرض تنفيذها عىل املستوى الوطني ،أو مستوى املحافظات/املقاطعات أو مستوى البلديات.
وينبغي أن ميثل أصحاب الشأن الذين تم تحديدهم يف سياق تقييم الوضع فريق العمل الرئييس ،وكلام كانت فرق العمل
أصغر كلام كان أداؤها أفضل ،غري أنه من الرضوري وضع آلية لتيسري مشاركة مجموعة كبرية من أصحاب الشأن ،كلام
كان ذلك ممكناً ،ولو ملجرد التشارك يف املعلومات .أما االلتزام الحكومي الرفيع املستوى ،فيسهِل التنفيذ الناجع لألنشطة
التي تم التخطيط لها ،ومن ثم يكون من املهم مشاركة ممثل حكومي عايل املستوى يف فريق العمل .وغني عن الذكر أن
ملكية الحكومة ملقدرات لخطة العمل يساعد عىل تهيئة الفرص للتنفيذ ويضمن االستمرارية.

ما ينبغي عىل فريق العمل القيام به؟
عىل فريق العمل تحديد واجباته يف هذه العملية يف مرحلة مبكرة بغرض زيادة فعالية ما يقوم به من عمليات .وفور
استكامل تكوينه يقوم فريق العمل بالتصدي للمسائل األساسية التي تتضمن تحديد من يقوم بدور املنسق ،ووضع
إطار تنفيذي للفريق ،وتكوين لجنة لإلدارة وتشكيل مجموعات فرعية نوعية بحسب االقتضاء ،وتوزيع املسؤوليات عىل
األعضاء.
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وتشمل الواجبات االسرتاتيجية الهامة لفريق العمل ما ييل (:)4
• •وضع األهداف العامة واألهداف لخطة العمل املعنية باملشاة.
• •دراسة البيانات أو املعلومات املتوافرة وترتيب الشواغل حسب أولوياتها.
• •تنسيق عملية وضع خطة العمل املعنية بسالمة املشاة وعملية تنفيذها ،وإن أمكن .ويف بعض الحاالت قد يسند إىل
فريق العمل مهمة وضع خطة العمل وليس بالرضورة اإلرشاف عىل تنفيذها .ويف حاالت أخرى يضطلع الفريق بوضع
خطة العمل إىل جانب اإلرشاف عىل تنفيذها.
• •حشد الدعم واملوارد الالزمة لخطة العمل املعنية بسالمة املشاة .ويجب عىل فريق العمل تصميم اسرتاتيجيات لتوفري
التمويل وتعبئة املوارد املالية والبرشية لتوفري جزءا ً من رأس املال العامل لتنفيذ األنشطة املوضوعة.
• •تنسيق خطة العمل ودمجها يف الربامج الحكومية املعنية بالسالمة عىل الطرق ،والنقل ،والتنمية الحرضية عىل
املستويني الوطني واملحيل .وملبادرة سالمة املشاة مسائل تتعلق بدائرة االختصاص (نطاقه الجغرايف) من منطقة إىل
أخرى أو محافظة إىل أخرى ،فضالً عن املسائل التي تتعلق باملوارد والبنية التحتية مام يتطلب مشاركة الحكومة.
• •تحديد مقاييس األداء وتحديد الغايات التي تستهدفها عملية التنفيذ.

 2-3-3املكونات األساسية لخطة العمل
هناك عدة مكونات مشرتكة بني خطط العمل القوية:

تحديد املشكلة بوضوح
الهدف الرئييس لتقييم الوضع هو تقديم صورة شاملة للوضع املحيل لإلصابات املرورية بني املشاة .وبدون هذا التقييم ال
ميكن لخطة العمل أن تركز عىل أهم القضايا والحلول.

أهداف واضحة
قد تكون خطة العمل شاملة ،وتتصدى لطيف واسع من عوامل الخطر ،أو قد تبدأ بأسلوب أكرث تركيزا ً يتناول بضعة
أهداف محددة جدا ً .ولقد أظهرت التجارب التي أجريت يف مدن مثل كوريتيبا يف الربازيل ،وكوبنهاغن يف الدمنارك أن
خطط العمل ،ذات األهداف القليلة كإنشاء شارع صغري للمشاة أو تنفيذ تدابري التحكم يف الرسعة يف شارع مزدحم،
ميكنها أن تحقق نتائج ملموسة ( .)14وميكن ،مع مرور الوقت ،التوسع يف الخطط لتشمل مسائل أخرى إذا سمحت
املوارد بذلك ،وكان هناك التزام سيايس.

وهناك مبادىء عامة يجب أخذها يف االعتبار عند تحديد األهداف ،مثل:

• •يجب أن تكون األهداف واضحة ،وأن تحدد نتيجة قابلة للقياس ،يف فرتة زمنية محددة .واحرص عىل أن تكون
األهداف محددة ،وقابلة للقياس ،وقابلة للتحقيق ،ومناسبة ،ولها فرتة زمنية محددة (أو ما يعرف اختصارا ً باللغة
اإلنجليزية .)SMART
• •يجب أن تكون األهداف مسندة بالبينات ،ومستقاة من تقييم الوضع ومن األدبيات املتوافرة.
• •ينبغي أن تتضمن األهداف إجراءات لخفض وفيات املشاة وإصابتهم ،والحد من سائر املخاطر من خالل تحسني
الظروف املتعلقة بالسري .كام يجب االهتامم بتغيري السلوكيات العامة تجاه حقوق املشاة ،والحاجة إىل حامية
سالمتهم ،ورضورة دمج سالمة املشاة يف عمليات اتخاذ القرارات.
• •ومن املستحب أن تكون هناك أهداف قصرية املدى وأخرى متوسطة إىل طويلة األمد.
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غايات واقعية
تحدد الغايات ماهية التحسينات املتوقعة خالل فرتة زمنية محددة ،ولقد أثبت تحديد الغايات جدواه يف تعزيز االلتزام
بتحسني السالمة عىل الطريق ( .)15فالغايات تقدم معيارا ً لرصد ما يُح َرز من تقدم نحو األهداف املنشودة ،وتسمح
باالستخدام األفضل للموارد وإدارة أفضل لربامج السالمة عىل الطرق ،من خالل تقديم الفرص لتعديل األنشطة خالل فرتة
التنفيذ ،مام يزيد من احتامل تحقيق األهداف املحددة (.)16 ،15
وميكن تحديد الغايات وفقاً ألهداف الخطة و/أو للتجربة التاريخية للنتائج املحرزة أثناء تنفيذ التدابري الخاصة بسالمة
املشاة .ويف ما ييل املبادىء العامة التي يتعني أخذها يف االعتبار عند تحديد الغايات:
• •وضع غايات محددة وواقعية.
• •وضع غايات كمية ،بقدر اإلمكان.
• •يجب تحديد الغايات بالتشاور مع الوكاالت الحكومية املسؤولة عن اتخاذ التدابري العملية الخاصة بسالمة املشاة.
• •يجب توضيح و/أو جمع املقاييس األساسية لقياس بلوغ الغايات.
وأحياناً تكون الغايات الطموحة مناسبة إلذكاء الوعي العام مبشكلة السالمة عىل الطرق بغية زيادة الضغط عىل أصحاب
الشأن من أجل تقوية ما يبذلونه من جهد (.)16

مؤرشات األداء
تستخدم مؤرشات األداء يف قياس ما أُحرِز من تقدم نحو بلوغ األهداف .وهي توضح التغريات والتحسينات التي تطرأ
عىل الظروف الرئيسية التي يتم معالجتها ،مثل عدد وفيات وإصابات املشاة أو حجم التمويل املخصص لسالمة املشاة.
كام تساعد عىل تحديد األنشطة الرئيسية لخطة العمل واإلنجازات املتوخاة منها ونتائجها .وينبغي أن يكون لكل مؤرش
من مؤرشات األداء غايات محددة ،سواء أكانت كمية أو نوعية.

جدول زمني ومراحل أساسية واقعية
تحتاج خطة العمل أن توضح اإلطار الزمني لتنفيذ مختلف األنشطة واملحطات أو املراحل األساسية التي ميكن استخدامها
لقياس ما يح َرز من تقدم .وهناك حاجة للتحيل باملرونة يف تعديل الفرتة الزمنية الستيعاب التغريات التي قد تطرأ خالل
مرحلة التنفيذ.

موارد كافية
يعتمد التنفيذ الناجع لخطة العمل عىل تخصيص املوارد الكافية .ولذا يجب عىل الخطة أن تحدد ،وكلام أمكن ،تخصص
التمويل الالزم لكل مكون من مكوناتها .أما املوارد نفسها فيمكن الحصول عليها من إعادة تخصيص املوارد املالية القامئة
بالفعل أو حشد موارد مالية جديدة عىل املستويات املحلية ،و/أو الوطنية و/أو الدولية.

نظام للرصد والتقييم
يتطلب التقييم املستمر ملا يحرز من تقدم ،تحديد نظام للرصد والتقييم يتضمن مؤرشات األداء والغايات .ولذا يتعني أن
تحدد الخطة أساليب جمع البيانات وتحليلها ،وقنوات نرشها ،وإطار عمل الستخدام النتائج يف تعديل األنشطة املعنية
بسالمة املشاة.
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االستدامة
عالوة عىل االهتامم العاجل باألولويات امللحة لتخصيص املوارد ،فإن الخطة ستكون أكرث فعالية إذا اشتملت عىل آليات
تضمن مست ًوى كافياً من التمويل عىل أساس مستمر .ومن شأن طلب عموم الناس رضورة تحقيق سالمة املشاة أن يضع
ضغوطاً عىل السياسيني واملسؤولني الحكوميني إلظهار التزامهم طويل األمد سياسياً ومالياً ،والذي ميكن بدوره أن يعزز
استدامة خطة العمل .ومن ثم ،ميكن للخطة أن تتضمن بعض املؤرشات لقياس حجم طلب الناس عىل سالمة املشاة
ومدى استجابة الحكومة.
يورد اإلطار  4-3مثاالً لخطة عمل معنية بسالمة املشاة.

اإلطار  :4-3خطة لسالمة املشاة ،مقاطعة منتغومري ،والية مرييالند ،الواليات املتحدة األمريكية
يف عام  ،2007قام املجلس املحيل ملقاطعة منتغومري بإعداد
خطة اسرتاتيجية لسالمة املشاة للتصدي ملشكلة وفيات وإصابات
املشاة :ففي الفرتة بني العامني  2003و  2006كان هناك 14
وفاة بني املشاة و 430حادث تصادم باملشاة سنوياً ( .)17ومتثلت
أهداف الخطة يف الحد من التصادمات واإلصابات والوفيات ذات
العالقة باملشاة ،وما يرتبط بها من تكلفة اجتامعية واقتصادية،
وضامن توفري خيارات تنقل وسفر آمنة ومناسبة للمشاة يف جميع
مناطق املقاطعة.
ركزت الخطة عىل سبعة مجاالت اسرتاتيجية؛ وهي :تحسني سالمة
املشاة يف املناطق ذات املعدالت املرتفعة للتصادمات؛ وتقييم
وتحسني شبكة املشاة وربطها جيدا ً بعضها ببعض؛ وزيادة الرتكيز
عىل املشاة وراكبي الدراجات الهوائية يف عمليات التخطيط؛
وتحديد التعديالت عىل التقاطعات وتنفيذها إىل جانب أساليب
ملعالجة تهدئة حركة املرور؛ وتحديث إشارات املرور الضوئية؛
وتقييم وتعزيز إنارة الشوارع ،وتعديل سلوكيات املشاة وسائقي
املركبات من خالل تعزيز جهود إنفاذ القوانني وجهود التثقيف
( .)17واشتملت الخطة عىل ميزانية توضح التمويل املطلوب
ومصدره ،وما إذا كانت األموال متوافرة ملرة واحدة أم أنها أموال
متجددة.
ولقد حددت الخطة عدد من مؤرشات األداء:

• خفض تصادمات املشاة يف املواقع املستهدفة ذات املعدالت
املرتفعة وذلك بنسبة  %20بعد االنتهاء من التحسينات.
• خفض معدالت الرسعة املرورية يف املواقع ذات املعدالت
املرتفعة.
• التوسع يف مفهوم سالمة املشاة و"صالحية املناطق للسري" يف
املواقع ذات املعدالت املرتفعة للتصادمات عن طريق إجراء
مسح سنوي عىل مستوى املقاطعة للسكان والزائرين بهدف
تقييم النتائج.
• زيادة الجهود السنوية التي تبذل لبناء أرصفة جديدة للمشاة
تصل إىل  17كيلومرتا ً سنوياً.
• استكامل التحسينات الخاصة بإنشاء "طرق آمنة للمدرسة" يف
 29مدرسة سنوياً ،بحيث تستكمل املدارس املتبقية يف املقاطعة
يف فرتة زمنية تبلغ ست سنوات.
• مراجعة وتحديث أوقات تغري إشارات املشاة من لون آلخر
مبعدل  250إشارة سنوياً ،ملدة ثالث سنوات.
• تحديث إشارات املرور الضوئية يف املقاطعة لتتحول إىل اإلشارات
املعيارية املعمول بها حالياً والتي يسهل عىل املشاة فهمها ،مع
إضافة خاصية العد التنازيل لها ،مبعدل خمس إشارات يف العام.
• استكامل التحسينات الخاصة مبرشوعات اإلنارة التي تم
تحديدها ،وعددها  13مرشوعاً ،خالل ست سنوات.
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 4-3املوجز
أشارت هذه الوحدة إىل ما ييل:
• •الفهم الشامل للوضع املحيل لسالمة املشاة أمر رضوري للعمل الفعال.
• •يجب أن يتناول تقييم الوضع حجم وطبيعة اإلصابات املرورية بني املشاة ،وعوامل الخطر الرئيسية ،وأصحاب
الشأن يف مجال سالمة املشاة ،والربامج القامئة والبيئة الحالية للسياسات.
• •يتطلب إعداد خطة عمل معنية بسالمة املشاة وجود تعاون بني طيف واسع من أصحاب الشأن واملستويات
الحكومية املختلفة.
• •تتضمن املكونات الرئيسية لخطة العمل :تحديد مشكلة ما تحديدا ً واضحاً ،ووضع أهداف واضحة املعامل ،وغايات
واقعية ،ومؤرشات لألداء ،وإطار زمني ومراحل أساسية واضحة ،وموارد كافية ،ونظام للرصد والتقييم ،وخيارات
خاصة باالستدامة.
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تنفيذ تدخالت سالمة املشاة

قدمت الوحدة التدريبية الثالثة إرشادات حول كيفية إجراء تقييم للوضع ،وإعداد خطة عمل لسالمة املشاة .أما
هذه الوحدة فتناقش التدابري املختلفة لسالمة املشاة ،والقضايا األساسية التي يتعني االهتامم بها من أجل تنفيذ تلك
التدابري.
وتنقسم الوحدة إىل قسمني:
 1-4نظرة عامة عىل التدخالت الفعالة لسالمة املشاة :يقدم هذا القسم موجزا ً للتدخالت الرئيسية التي ميكن
تنفيذها من أجل تحسني سالمة املشاة ،عالوة عىل عرض املبادىء التي توجه عملية اتخاذ القرار بشأن االختيار
األمثل للتدخالت.
 2-4تنفيذ تدخالت سالمة املشاة :يقدم هذا القسم تفاصيل حول تدخالت معينة لسالمة املشاة مع أمثلة عىل
تنفيذها.

 1-4نظرة عامة عىل التداخالت الفعالة لسالمة املشاة
متيل املؤسسات وكذلك العاملون يف مجال سالمة املشاة إىل تفضيل التدابري الهندسية أو تدابري تغيري السلوكيات،

الحظة
م

"هناك العديد من املشكالت املتعلقة بسالمة املشاة ال ميكن حلها ببساطة من معالجة كل مجال من
املجاالت الثالثة (الهندسة ،والتعليم ،واإلنفاذ) كل مجال مبعزل عن املجاالت األخرى .فاملهندسون ،واملنوط
بهم إنفاذ القوانني ،واملصممون ،واملخططون ،واملعلمون ،واملواطنون لكل منهم دور يف تحديد وتنفيذ أساليب
فعالة للمعالجة املرورية تهدف إىل تحسني سالمة املشاة" (.)2

بحسب ما تلقوه من تدريب وخربات ،غري أن التحسني امللموس لسالمة املشاة يتطلب نهجاً متوازناً يتضمن كال
املنظورين (.)1
وقد خضع العديد من التدخالت الهندسية والسلوكية إىل التقييم وأثبتت فعاليتها يف تحسني سالمة املشاة .ويقدم
الجدول  1-4موجزا ً للتدابري الرئيسية لسالمة املشاة .وترتبط كل فئة واسعة من التدابري بعدد من التدخالت املحددة.
ويف الوقت التي أثبتت فيه بعض التدخالت فعاليتها يف العديد من املواقع ،فإن البعض اآلخر مل تتوافر له بينات كافية
تثبت فعاليته.
وتقاس فعالية التدابري مبدى نجاحها يف خفض الوفيات واإلصابات ،وبقدرتها عىل تغيري السلوكيات ،واملواقف واملعارف.
ويصنف الجدول  1-4اسرتاتيجيات سالمة املشاة كام ييل:
• •تدخالت أثبتت فعاليتها :توضح البينات املنبثقة عن دراسات دقيقة ذات أساس علمي مثل التجارب العشوائية
املضبوطة بالشواهد ،واالستعراضات املنهجية ،والدراسات االستعادية ،أن هذه التدخالت لها فاعلية يف خفض
الوفيات واإلصابات بني املشاة  ،أو يف إحداث التغريات السلوكية املرغوبة.
• •تدخالت واعدة :تظهر البينات املنبثقة عن دراسات دقيقة ذات أساس علمي أن بعض الفوائد لسالمة املشاة قد
نجمت عن هذه التدخالت ،غري أن هناك حاجة إىل املزيد من التقييم للمواقع املختلفة مع توخي الحذر عند
تنفيذ هذه التدخالت.

79

سالمة املشاة :كتيب تدريبي حول السالمة عىل الطرق ملتخذي القرارات واملامرسني

• •تدخالت تستند لبينات غري كافية :مل يسفر تقييم التدخل عن نتيجة قاطعة حول فعاليتها (.)2
الجدول  1.4تدابري مركزة ومداخالت محددة لتحسني سالمة املشاة
التدابري الرئيسية

أمثلة من تدخالت معينة

الحد من تعرض املشاة
لحركة مرور املركبات

توفري أرصفة املشاة
وضع إشارات للمرور وللمشاة أو االرتقاء بها
بناء جزر مالذ يلجأ إليها املشاة وجزر مرتفعة
وسط الطريق
محسنة ذات عالمات
بناء معابر َّ
توفري تدابري مقيدة للمركبات/أو تدابري لتحويل
مسارها
إنشاء الجسور واألنفاق
تحسني تصميم مسارات النقل العام
خفض حجم املرور بتحويل التنقل من استخدام
السيارة إىل استخدام النقل العام ،والسري،
واستخدام الدراجة ،يف حال املسافات وأغراض
التنقل التي يتواءم معها مثل هذا النهج.
خفض الرسعات املقررة
تنفيذ برامج لخفض الرسعة تشمل املنطقة
بالكامل لتصبح مثالً  30كم/ساعة
تنفيذ تدابري لتضييق الطريق
تنفيذ تدابري إلدارة الرسعة يف قطاعات الطريق
تنفيذ تدابري إلدارة الرسعة عند التقاطعات
تحسني الطرق إىل املدارس ومنها
إدخال تحسينات عىل املعابر
تنفيذ تدابري لإلنارة/إضاءة املعابر
الحد من أو إزالة العقبات املادية مبا فيها املركبات
املتوقفة
وضع إشارات لتنبيه قائدي املركبات أن هناك
مشاة يعربون الطريق
تحسني إمكانية رؤية سائقي املركبات للمشاة

الفعالية
مثبتة

خفض رسعة السيارة

تحسني الرؤية و/
أو مسافة الرؤية بني
املركبات واملشاة
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واعدة

بينات غري
كافية

التدابري الرئيسية

أمثلة من تدخالت معينة

الفعالية
مثبتة

تحسني وعي وسلوكيات توفري التثقيف ،والتوعية ،والتدريب
املشاة وسائقي املركبات سن وإنفاذ القوانني املرورية حول الرسعة،
والقيادة تحت تأثري الكحول ،وحق املشاة يف
املرور ،وعدم االلتزام بإشارات املرور الحمراء،
واألنشطة التجارية عىل جانبي الطريق ،والتحكم
يف املرور
تنفيذ برامج "حافلة املدرسة الراجلة"؛ وهي عبارة
عن مجموعة من األطفال يذهبون إىل املدرسة
سريا ً عىل األقدام برفقة واحد أو أكرث من البالغني.
تحسني تصميم السيارة وضع معايري وقوانني سالمة املركبات لحامية املشاة
لحامية املشاة
إنفاذ معايري وقوانني سالمة املركبات لحامية املشاة
نرش املعلومات للمستهلك حول سالمة املشاة تبعاً
للرشكة املصنعة للسيارة وطرازها ،مثل نرش برامج
تقييم املركبات الجديدة.
تحسني رعاية املصابني إرساء نظم لرعاية الرضوح قبل الدخول إىل
املستشفى
من املشاة
إنشاء نظم رعاية شاملة للرضوح
تقديم خدمات مبكرة إلعادة التأهيل
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واعدة

بينات غري
كافية

مالحظة :عندما تظهر املصطلحات "مثبتة" ،و"واعدة" ،و"بينات غري كافية" عىل نفس السطر ،فإنها تدل عىل أن هناك تدابري مختلفة تحت نفس الفئة يف
مراحل متباينة من التطور كام تم توضيحه فيام سبق بالنسبة للفعالية.
املصدر7-1 :

وهناك العديد من املبادىء الهامة التي يجب أن يسرتشد بها املامرسون ومتخذو القرارات عند اختيار تدابري سالمة
املشاة املزمع تنفيذها.

إجراء تقييم للوضع واستخدام النتائج
يجب أن تساعد النتائج املنبثقة عن تقييم الوضع يف اختيار التدخالت وترتيب أولوياتها بهدف التصدي ملشكلة سالمة
املشاة يف موقع بذاته .وتشمل االعتبارات األخرى الخاصة بانتقاء التدخل :التكلفة والفعالية والجدوى والقبول.

نهج متكامل ومتعدد األوجه أفضل من الرتكيز املحدود
سيكون مزيج من التدابري الواردة يف الجدول  1-4أكرث فعالية من تنفيذ اسرتاتيجية واحدة .وينبغي أال تكون التكلفة
والجدوى هام االعتبارين الوحيدين الختيار التداخالت ،حيث إن االسرتاتيجيات التي قد تبدو أسهل يف التنفيذ قد
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تكون ذات تأثري أقل .وعىل سبيل املثال ،فإن وضع اإلشارات التحذيرية للمشاة قد يزيد من وعيهم ،ويحد من بعض
املخاطر ،إال أن هناك أسلوباً أكرث فعالية يتمثل يف تغيري البنية التحتية بصورة ملموسة كتوفري أرصفة املشاة ووضع وتنفيذ
اسرتاتيجيات إلدارة الرسعة .وقد تواجه التدابري الهندسية مقاومة أكرب من اسرتاتيجيات تغيري السلوك بسبب كونها أكرث
تكلفة ،ولكن مثل هذه التدابري رضورية لتحقيق نهج متوازن للنظام املأمون.

الحظة
م

ميكن تغيري السلوكيات أيضاً من خالل اسرتاتيجيات تخطيط استخدام األرايض وتصميم الطرق ،دون
االقتصار عىل األساليب "التقليدية" إلنفاذ القوانني والتثقيف.

هناك عدد قليل من املناطق التي تتمتع باختصاصات إدارية يف أي بلد ،متتلك املوارد الكافية و/أو اإلرادة السياسية
لتنفيذ كل أو معظم ،التدابري الخاصة بسالمة املشاة الواردة يف الجدول  .1-4وقد تختار إحدى هذه املناطق أن تبدأ
باسرتاتيجية واحدة أو تدبري واحد يف الوقت التي تقوم به بحشد املوارد واإلرادة السياسية من أجل تنفيذ تدابري تكميلية.
وال ميثل هذا األمر أي مشكلة طاملا كانت الوكالة املسؤولة و/أو خطة العمل تتمتع بنظرة أشمل طويلة األمد تحتوي عىل
تدابري أخرى.

دمج سالمة املشاة كملمح أسايس يف تصميم الطرق وتخطيط استخدام األرايض
يقي أسلوب النظم املأمونة لسالمة املشاة من ظهور بيئات خطرة عىل الطرق بدالً من االعتامد بصورة حرصية عىل
تدخالت للحد من املخاطر املوجودة يف البيئة املبنية (انظر الوحدة األوىل) .وعندما يأخذ متخذو القرارات ،واملهندسون،
واملخططون سالمة املشاة يف االعتبار بصورة روتينية ومنهجية يف إطار عمليتي تصميم الطرق والتخطيط الستخدام
األرايض ،عندها تشكل سالمة املشاة جزءا ً أصيالً يف نظام النقل.
وهناك الكثري من االسرتاتيجيات التي تفيد سالمة املشاة والتي أثبتت فائدتها أيضاً لسائر مستخدمي الطرق ،ويف ما ييل
بعض األمثلة عىل ذلك (:)5 ،4
• •الجزر املرتفعة وسط الطرق املتعددة الحارات تحد من تعرض املشاة للتصادمات ،وتحد أيضاً من اصطدام مقدمات
السيارات بعضها ببعض.
• •تغيري الطرق ذات الحارات الخمس أو األربع إىل طرق ذات حارات ثالث فقط يحد من تصادمات املشاة ومن إجاميل
التصادمات عىل الطرق.
• •أكتاف الطريق املرصوفة ميكنها الحد من التصادمات التي يتعرض لها املشاة "عند سريهم بطول الطريق" ،وهي تقلل
كذلك من "خروج املركبات عن الطريق" ومن اصطدام املركبات بأي عقبات ثابتة.
• •توفري مراحل متدرجة عند التقاطعات املزودة بإشارات املرور الضوئية اآللية للمركبات التي تنعطف يسارا ً  ، 2يحد من
اصطدام تلك املركبات باملشاة ،إىل جانب التصادم مع املركبات التي تتابع السري إىل األمام.

االهتامم باالحتياجات الخاصة ملختلف أمناط املشاة
املشاة هم مجموعة لها خصائص وقدرات واحتياجات متباينة .وينبغي االهتامم باالحتياجات املعينة لألطفال ،واملسنني،
وذوي اإلعاقة ،وإعطاؤهم األولوية عند تصميم تدابري سالمة املشاة (انظر اإلطار  .)1-4وتقدم هذه الوحدة يف أجزاء

 2ينطبق هذا عىل السيارات املارة عىل ميني الطريق ،وعندما تسري السيارات عىل يسار الطريق فإن هذا األمر ينطبق عىل السيارات التي تنعطف مييناً.
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اإلطار  :1-4تدابري سالمة املشاة تراعي املسنني
يرتبط العمر مبجموعة متنوعة من الخصائص واملهارات التي تؤثر
عىل خطر تعرض املشاة إلصابات املرور .وهذه الخصائص املرتبطة
بالعمر ميكنها أيضاً التأثري عىل طريقة تفاعل األعامر املختلفة مع
تدابري سالمة املشاة ،ومن ثم فهي تتطلب اهتامماً خاصاً بها عند
تخطيط التدخالت.
وتتفاعل عوامل متعددة معاً لتتسبب يف زيادة املخاطر التي
يتعرض لها املسنون من املشاة:
• قد يؤثر تدهور حدة البرص بالسلب يف قدرتهم عىل عبور
الطريق بسالمة .وبصفة عامة ،ال يهتم املسنون كثريا بالنظر إىل
املرور ،وهم يتقبلون فوارق أقل بينهم وبني املركبات عند عبور
الطريق مقارنة باملشاة األصغر قل عمرا ً (.)8
• قد تعيق الحركة املحدودة املسنني من املشاة عن القيام برد
فعل رسيع يف حالة خطر الوشيك ،لتجنب التصادمات عىل
الطريق.
•  ميكن أن تزيد األحوال الصحية أو الضعف من شدة اإلصابات
عند حدوث التصادمات.
• الرسعة املنخفضة عند عبور الطريق .إن رسعة املشاة من
املسنني ،يف حد ذاتها ،ال تزيد من الخطر الذي يتعرضون له،
ولكن الخطر يكمن يف رسعة املرور ،وعىل وجه الخصوص،
اإلشارات اآللية التي ال تسمح بالوقت الكايف للعبور اآلمن
للمشاة الذين يعربون ببطء .ويف العديد من البلديات تكون
الرسعة املفرتضة للسري عىل األقدام واملستخدمة لتحديد وقت
العبور يف املعابر املزودة باإلشارات ،أعىل من قدرة املسن عىل
السري ،بحيث يجد املشاة أنفسهم ال يزالون يف منتصف الطريق
مع تغري اإلشارة املرورية لتسمح بتحرك املركبات (.)8

• إصالح األرصفة املتكرسة يف الشارع ،واألرصفة املنحدرة التي
يستخدمها املشاة.
• استبدال اإلشارات املفقودة و/أو تحديث اإلشارات املوجودة.
• إنشاء جزر يلجأ إليها املشاة ،ويفضل الجزر املرتفعة عن
مستوى الطريق.
• تضييق الطرق مع استخدام آليات تهدئة املرور.
• إذكاء الوعي العام حول احتياجات السالمة للمسنني من املشاة.
• خفض حدود الرسعات املقررة.
• تعزيز إنفاذ قوانني الخاصة بالرسعة املقررة ،والقيادة تحت تأثري
الكحول.

ميكن تنفيذ التدابري التالية لتحسني سالمة املسنني من املشاة:
• زيادة الوقت املخصص لعبور املشاة عند املعابر ذات اإلشارات.
• إنشاء املعابر التي تكون فيها الرؤية واضحة مع وضع خطوط
التوقف قبل املعابر.

الحقة منها املزيد من املعلومات حول األطفال وذوي اإلعاقة .وقد يتسبب سوء تنفيذ التدابري املتبعة يف حدوث تأثريات
سلبية وأرضار للمشاة حتى لو كانت هذه التدابري مصممة لحاميتهم .فعىل سبيل املثال ،يعد وضع إشارات العبور يف
معرب كان خالياً منها ،خطوة إيجابية لسالمة املشاة ،ولكن إذا كان الوقت املسموح به لعبور املشاة قصريا ً جدا ً ،فإن هذا
يعرض املشاة للخطر أثناء استكاملهم لعبور الطريق مع بدء تحرك املركبات مع اإلشارات التي تعطي املركبات هذا الحق.
فقرص وقت العبور يعرض املشاة ذوي الحركة البطيئة للخطر (.)8

مواءمة التدابري املثبت نجاحها مع األوضاع املحلية
لكل سياق محيل أوضاعه التي ينفرد بها سواء أكانت سياسية أو ثقافية أو مالية أو خاصة بالطرق .ولذا فال ميكن نقل
التدابري املستخدمة يف البلدان املرتفعة الدخل ،بكل بساطة ،وتطبيقها يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بدون أخذ
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السياق املحيل يف االعتبار (انظر الوحدة التدريبية الثالثة) .وليست كل االسرتاتيجيات الواردة يف الجدول  1-4مناسبة
أو رضورية لكل موقع؛ بل يجب تعديلها بحيث تناسب األوضاع الخاصة بكل موقع عىل النحو األمثل ،وتتضمن هذه
األوضاع الرسعة والحجم املروري ،وعدد حارات السفر ،ووجود العالمات املرورية ،وكثافة وخصائص املشاة (مثل تالميذ
املدارس ،واملسنني ،وذوي اإلعاقة) ،ونوع املوقع (وسط البلد ،والضواحي أو األماكن الريفية) ،وشكل استخدام األرايض،

اإلطار  :2-4تحسني سالمة املشاة يف الهاي ،هولندا
تقع مدينة الهاي يف غرب هولندا يف مقاطعة جنوب هولندا
 .Zuid-Hollandوتبعد عن أمسرتدام بحوايل  45كيلومرتا ً وعن
روتردام بحوايل  15كيلومرتا ً .ويعيش نصف مليون نسمة تقريباً يف
تلك املدينة التي تتمتع بشبكة متطورة من البنية التحتية للمشاة
مع وجود خدمات داعمة .وتعد هذه الشبكة وتلك الخدمات
الداعمة نتاج عمل سنوات عديدة قامت به الحكومات املختلفة،
واملنظامت املحلية وعموم السكان.
ولقد اتسمت الجهود املستمرة واملبذولة من أجل سالمة املشاة
باملزايا التالية:
• تضمني املوارد املالية الخاصة بتدابري سالمة املشاة يف امليزانية العامة
لتطوير البنية التحتية عىل املستوى الحكومي املحيل والوطني.
• إلغاء املركزية يف اتخاذ القرارات بشأن القضايا الخاصة بسالمة املشاة
مبا ميكن الحكومة املحلية من اتخاذ هذه القرارات .وال تضطلع
الوزارة الوطنية للبنية التحتية والبيئة بأية مسؤوليات إدارية تخص
مرافق املشاة ،حيث تم تفويض السلطات املحلية لالضطالع بهذا
الدور.
• دمج حلول ومرافق سالمة املشاة يف التخطيط الحرضي والتخطيط
املتعلق بالنقل عىل املستوى املحيل .أما بالنسبة للسلطات املحلية
فهي ال تنظر إىل سالمة املشاة وتخطيط البنية التحتية كمهام
مستقلة ،ولكن بوصفها جزءا ً ال يتجزأ من مكونات اإلدارة الحرضية
العامة.
• اتخاذ اإلجراءات العملية فور تحديد أي حاجة أو قضية .فمثال ،تقوم

السلطات املحلية بإصالح وصيانة البنية التحتية للمشاة فور تلقيها
أي شكوى من أي فرد من عموم السكان أو من مجتمع األعامل.
• مراجعة وتنفيذ السياسة الخاصة بسالمة املشاة بصورة مستمرة
ومتسقة .وكجزء من الجهود املستدامة لتحسني سالمة املشاة ،وافق
مجلس مدينة الهاي عام  1989عىل خطة "قلب مفعم بالصحة
يف وسط املدينة" .وهي خطة تقدم إطار عمل لتصميم املساحات
العامة يف وسط املدينة .كام توضح الخطة أسلوباً جديدا ً تجاه
املساحات العامة .ويف أواخر الثامنينات ،كان وسط املدينة ينئ تحت
وطأة املركبات املهيمنة عليها ،مع وجود مرور شديد االكتظاظ .ويف
خطة "قلب مفعم بالصحة يف وسط املدينة" أعطيت األولوية للمشاة
عند تصميم املساحات العامة .وقد أعيد تصميم الشوارع وامليادين
لصالح املشاة ،وبدأت السلطات البلدية يف زيادة املناطق املخصصة
لهم .وكان أن استخدم تصميم جديد ومواد جديدة ،يتفقا مع حجم
ورسعة املشاة .كام أعيد تطوير منطقة املحطة املركزية ،وأما شوارع
التوزيع املزدحمة فقد شقت األنفاق لها .أما املستوى السطحي
فقد أخيل للمشاة ولحركة راكبي الدراجات الهوائية للتحرك بحرية
وبسالمة .وبحلول عام  ،2011كانت كل قلب املدينة القدمية تقريباً
قد تحول إىل منطقة للمشاة .واليوم ،متتلك الهاي أكرب منطقة خالية
من املركبات يف هولندا.
وبصفة عامة فإن عدد من يتعرض للقتل من املشاة يف الهاي سنوياً ال
يتعدى عرشة أشخاص ،ويف بعض السنوات كان العدد ال يتجاوز شخصاً
واحدا ً فقط .ويعود هذا بصورة كبرية إىل التنفيذ املستدام للربامج
املعنية باملشاة ،والنقل ،والتنمية الحرضية يف املدينة .وقد انعكس هذا
أيضاً عىل عدد اإلصابات الشديدة بني املشاة.

عدد اإلصابات الشديدة بني املشاة
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وغريها من العوامل املادية املتعلقة باملوقع .وتقدم الوحدة الثالثة أساليب لتقييم العوامل املحلية الخاصة من أجل
اختيار التدخالت ومواءمتها.

تنفيذ التدابري مع مرور الوقت

يتطلب تحسني سالمة املشاة بذل الجهود املستمرة لفرتة من الوقت (انظر اإلطار  .)2-4وقد تبدأ أي مدينة أو إقليم
بتطبيق بضعة تدابري يف املواقع العالية الخطورة ،ومع الوقت يتسع نطاق التغطية الجغرافية للتدخالت ويزداد عدد
التدخالت املنفذة.

توفري سياسات ودالئل إرشادية داعمة
يتطلب تحسني سالمة املشاة سياسات داعمة تركز بصورة خاصة عىل سالمة املشاة أو تكون جزءا ً من السياسات
العامة املعنية بالنقل واستخدام األرايض .فالدالئل اإلرشادية التي تحدد معايري تصميم املرافق املعنية باملشاة ،تساعد
عىل ضامن سالمة املشاة يف الطرق الجديدة وتُص ِّوب القصور يف الطرق القامئة بالفعل ( .)7وهناك دالئل إرشادية
متوافرة مثل دليل سعة الطرق الرسيعة( High Capacity Manual (9والشوارع الكاملة(Complete Streets (10
والتي ميكن تعديلها وفقاً للمواقع املحلية .وعموماً ،فإن السياسات والدالئل اإلرشادية املعنية بسالمة املشاة تحتاج
إىل إدراك أن املشاة هم مستخدمون رشعيون للطريق ،ومن ثم عليها تعزيز هذا املفهوم بني املخططني ،واملهندسني،
واملهنيني الذين يقومون بتخطيط وإدارة نظام النقل الربي ،وسن وإنفاذ قوانني املرور التي تضمن سالمة املشاة؛
وتشجيع األسلوب الشامل يف تخطيط الطرق الجديدة ،وتعديل الطرق القامئة ،وإيالء االهتامم باالحتياجات املحددة
لذوي اإلعاقة واألطفال واملسنني.

 2-4تنفيذ تدخالت سالمة املشاة
يقدم هذا القسم املزيد من املعلومات حول تدابري سالمة املشاة الواردة يف الجدول  .1-4كام يناقش فعالية تلك
التدابري والقضايا التي يجب االهتامم بتنفيذها .وهناك أمثلة توضح كيف تم تنفيذ التدخالت يف مواقع مختلفة
يف العامل ،وتلقي الضوء عىل الفرص والتحديات التي تظهر أثناء عملية التنفيذ .وتتنوع األمثلة ما بني أمثلة لتدابري
شاملة وأمثلة حول تدخالت تستهدف املواقع العالية املخاطر (مثل نقاط عبور املشاة) أو املجموعات املعرضة
للخطر (مثل ذوي اإلعاقة) ،عالوة عىل التدابري التي تركز عىل عوامل خطر بعينها (مثل إدارة الرسعة).

 1-2-4الحد من تعرض املشاة لحركة مرور املركبات
هناك عدد من التدابري الهندسية املعينة التي تحد من تعرض املشاة لحركة مرور املركبات .وتتضمن معظم هذه
التدابري فصل املشاة عن املركبات أو الحد من الحجم املروري .ويناقش هذا القسم األرصفة/ممرات املشاة ،واملعابر
ذات العالمات ،ومعابر علوية للمشاة "جسور" ومعابر مشاة سفلية "أنفاق" ،ومسارات النقل العام بوصفها
اسرتاتيجيات رئيسية للحد من تعرض املشاة لحركة مرور املركبات .ومتثل هذه التدخالت نقاط جيدة للرشوع يف
اإلجراءات العملية ،غري أن سالمة املشاة لن تصل إىل أفضل مستوى للتحسن إال بعد تنفيذ تلك التدخالت جنباً إىل
جنب مع سائر التدابري اآلخرى مثل خفض رسعة املركبات (انظر أيضا القسم .)2-2-4
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األرصفة/ممرات املشاة
تفصل أرصفة املشاة بني املشاة واملركبات اآللية والدراجات الهوائية .وهي تقدم مساحة لألنواع املختلفة للمشاة حتي
ميكنهم السري ،والجري ،واللعب ،واللقاء ،والتحدث.
وتظهر الدراسات أن أرصفة املشاة تحسن سالمة املشاة وتزيد من مامرسة رياضة امليش:
• •تنخفض التصادمات التي يتعرض لها املشاة عندما تكون هناك أرصفة للمشاة وجزر مرتفعة يف وسط الطريق .وقد
أظهرت دراسة أجريت يف الواليات املتحدة أن تلك التصادمات تزيد مبقدار الضعف يف األماكن التي ال توجد بها أرصفة
للمشاة عن التوقعات عىل أساس التعرض .وقد وجد أن  %23من إجاميل التصادمات بني املشاة واملركبات تحدث يف
املناطق السكنية التي ال توجد بها أرصفة للمشاة ،رغم أن نسبة تعرض املشاة للمركبات ال تزيد عىل .)3( %3
• •أرصفة املشاة لها أثر مفيد كثريا ً عىل الحد من التصادمات التي يتعرض لها املشاة "أثناء سريهم بطول الطريق" .ويف
دراسة أجريت يف الواليات املتحدة ظهر أن املواقع التي توجد بها أرصفة املشاة تقل فيها تصادمات املشاة بنسبة %88
عن تلك التي ال توجد بها أرصفة (.)11
• •تزداد مامرسة امليش عندما يتم بناء مسارات خاصة له (.)5
يجب أن تأخذ أرصفة وممرات املشاة الشكل التايل حتى ميكن تعظيم فوائد سالمة املشاة:
• •أن تكون جزءا ً من كل طريق جديد أو طريق يتم تجديده؛
• •أن تتوافر يف الشوارع القامئة والتي ال يوجد بها أرصفة أو ممرات للمشاة (انظر اإلطار  ،)3-4مبا يف ذلك توفري أكتاف
للطريق عىل الطرق الريفية؛
• •أن تتوافر عىل جانبي الطريق؛
• •أن تتكون من مساحة سطحية صلبة ومستوية؛
• •أن يتم تصميمها وفقاً للدالئل اإلرشادية املحلية القامئة فيام يتعلق بالعرض ،والعمق ،ومنط السطح ،وتحديد أماكنها؛
• •أن يفصلها عن املركبات رصيف أو منطقة عازلة عن الشارع ،أو كالهام؛
• •أن تكون متواصلة ويسهل عىل كل املشاة الوصول إليها؛
• •أن تتم صيانتها صيانة صحيحة؛
• •أن تكون عريضة مبا يكفي (أرصفة املشاة الضيقة قد متثل خطرا ً إضافياً أمام السالمة عىل الطرق)؛
• •أن تكون بها منحدرات لألرصفة (وهي هامة لتلبية احتياجات مستخدمي الكرايس املتحركة واملشاة من ذوي
االعتالالت الحركية)؛
• •أن تكون خالية من العقبات (مثل أعمدة اإلنارة وإشارات الطريق) والباعة وغري ذلك من العقبات؛
• •أن تتضمن حدودا ً فاصلة حسب أنواع مستخدمي الطريق ،وذلك يف حال تشارك كل من املشاة وراكبي الدراجات
الهوائية يف نفس املسار.

الحظة
م

عىل الرغم من أن أرصفة املشاة وممرات السري مرافق هامة للمشاة تسمح لهم بالسري اآلمن يف املناطق
الحرضية ودون الحرضية ،إال أنه قد يكون من املناسب وجود كتف طريق عريضة معبدة يف بعض املناطق
الريفية لتوفري أماكن للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية ،تكون بديلة لألرصفة.
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اإلطار :3-4تتحسني أرصفة املشاة وسائر املرافق الخاصة بسالمة املشاة يف أبو ظبي ،اإلمارات
العربية املتحدة
قد يتطلب معالجة السري اآلمن وسالمة املشاة عىل الطرق بناء
مرافق جديدة للمشاة ،أو تحسني املرافق القامئة التي رمبا ال
تكون آمنة أو ال يسهل عىل املشاة استخدامها .ولقد قام مجلس
التخطيط الحرضي بأبو ظبي بإعداد دليل تصميم الشوارع لتقديم
التوجيه فيام يتعلق بتلبية احتياجات املجموعات السكانية
املتنامية وتحسني مرافق املشاة من أجل إنشاء مجتمعات صالحة
للميش والعيش فيها ( .)12وقد قام املجلس التنفيذي ألبو ظبي
يف كانون الثاين/يناير  2010باعتامد هذا الدليل بوصفه الدليل
األسايس الذي يستخدم يف تصميم جميع الشوارع الحرضية يف
إمارة ابو ظبي.
ويف عام  ،2011تم إعادة تصميم قطاع من الشارع الرئييس
املعروف باسم شارع السالم وفقاً ملبادىء دليل تصميم الشوارع
الحرضي يف أبو ظبي .وكان الشارع يتسم ،قبل إعادة تصميمه،
مبخاطر كبرية عىل املشاة ،تتضمن ما ييل:
• وجود عوائق يف مسار املشاة مثل غرف التفتيش (فتحات
املجاري) ،واألعمدة الهوائية التي تحمل خطوط الكهرباء،
وأعمدة الالفتات وتجهيزات طرقية أخرى يف غري مكانها؛
• نقص الفواصل بني املشاة واملركبات وال سيام غياب أعمدة
اإلشارات الضوئية "الشمعات" واألرصفة؛
• امتناع السائقني عن السامح للمشاة باملرور عند النقاط الحرة
لالنعطاف إىل اليمني ،مع اصطفاف املركبات أحياناً عىل املطبات
املسطحة املرتفعة.
وقد تحسنت مرافق املشاة يف الشارع بعد إعادة تصميمه ،مبا يف
ذلك وجود جزر مالذ أعرض للجوء املشاة إليها ،وجزر يف وسط
الطريق ،وحواجز فاصلة يف منتصف الطريق ،ومعابر مرتفعة،
وتفعيل الضوابط املرورية .كام أدى ذلك بصفة عامة إىل تحسني
األوضاع املواتية للسري ،وخفض رسعة املركبات مبقدار  10 – 4كم/

ساعة مقارنة بالشوارع القريبة .ويعود انخفاض الرسعة بصورة
كبرية إىل تقليص مساحة التقاطعات الدائرية وتضييق الحارات
يف شارع السالم ،وذلك وفقاً للدالئل اإلرشادية الواردة يف الدليل
الجديد.
وعالوة عىل تدخالت إعادة تصميم الشارع ،اتخذت أيضاً التدابري
التالية:
• إنفاذ قوانني املرور لضامن احرتام سائقي املركبات لحقوق املشاة
يف الطريق عند معابر املشاة املرتفعة.
• إذكاء الوعي وتنفيذ الربامج التثقيفية إلعالم سائقي املركبات
بالتسلسل الجديد لحركة املركبات/املشاة عند إشارات املرور،
وبالقوانني املرورية املتعلقة بحامية املشاة.
• تنفيذ تدابري أخرى صممت لتعزيز سالمة املشاة مثل وضع
أعمدة اإلشارات الضوئية "الشمعات" عند املنعطفات باتجاه
اليمني والحواجز األسمنتية عىل جانبي الطرق أو بينها لتوجيه
املسار.
• تحسني شوارع أخرى مبا يف ذلك األرصفة.
• تقييم التدابري املتبعة.

املعابر ذات العالمات
تفصل املعابر بني املشاة ومرور املركبات ،لفرتة وجيزة أثناء عبورهم الشارع .والهدف من املعابر ذات العالمات هو
اإلشارة إىل املكان املثايل أو األفضل لعبور املشاة .وتساعد هذه املعابر عىل اإلشارة إىل حق املشاة يف الطريق وأن عىل
قائدي املركبات إعطاء أولوية املرور للمشاة يف هذه النقاط .وميكن تحسني امتثال قائدي املركبات للمشاة عند املعابر
ذات العالمات من خالل إذكاء الوعي ،والتثقيف ،وإنفاذ القوانني .وعادة ما يتم إنشاء املعابر ذات العالمات عند
التقاطعات املزودة باإلشارات املرورية اآللية ،وعند األماكن التي ترتفع فيها معدالت عبور املشاة مثل مناطق املدارس.
وينبغي إنشاء هذه املعابر جنباً إىل جنب مع تحسينات أخرى يف نهر الطريق ذاته تعزز عبور املشاة و/أو تحد من رسعة
املركبات.
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هناك العديد من املسائل الهامة التي يتعني عىل املامرسني ومتخذي القرار دراستها عند إنشاء املعابر:
• •وضع العالمات عند املعابر ال يزيد من سالمة املشاة إال إذا كان ذلك مرتافقاً مع وجود تحسينات ذات عالقة مثل
الجزر املرتفعة للعبور ،وإشارات املرور.
• •املعابر ذات العالمات غري مناسبة عندما تكون رسعة املرور عالية.
• •املعابر ذات العالمات يف الطرق التي تنقسم إىل أكرث من حارتني قد تزيد من خطر التصادمات بني املشاة واملركبات.
• •ينبغي أن تكون مواقع املعابر مالمئة للمشاة ويسهل عىل مستخدمي الكرايس املتحركة الوصول إليها .وميكن تحليل
حركة املشاة والخطوط املرغوب فيها (املسار األكرث استقامة/واألقرص بني موقعني) لتحديد املواقع املثىل للعبور.
• •املعابر ذات العالمات يجب أن توجه املشاة للعبور عند املواقع التي توجد فيها إضاءة يف الشارع ليالً.
• •يجب إنشاء عالمات تحذيرية يسهل التعرف عليها لتوجيه املشاة ضعاف النظر إىل نهاية منحدرات األرصفة (منحدرات
الربدورة) وبداية الشارع .ويجب أن تشري هذه العالمات التحذيرية إىل أوقات تغري إشارة املرور.
• •يجب أن تكون الرؤية كافية بني املركبات واملشاة ،فمثالً ينبغي إنارة معابر املشاة الليلية بحيث تساعد السائقني عىل
رؤية املشاة.

معابر املشاة العلوية "الجسور" واملعابر السفلية "األنفاق"
املعابر العلوية والسفلية للمشاة هي جسور وأنفاق تسمح بالتدفق املستمر للمشاه واملنفصل عن مرور املركبات .وهو
تدبري يستخدم بصورة أولية يف األماكن املكتظة باملشاة.
وهناك مسائل عديدة تظهر عند تنفيذ الجسور واألنفاق:
• •تعتمد فعالية تلك األساليب بصورة كبرية عىل احتامل استخدامها من قبل أغلب املشاة العابرين للشارع .ففي طوكيو،
عندما استخدمت تلك األساليب ،حدث انخفاض يف التصادمات بني املشاة واملركبات بنسبة  %91عقب إنشاء الجسور
وإقامة أسياج الحامية ( .)3ويعتمد مستوى االستخدام عىل مدى مالءمتها وأمانها ،واملسافة التي يتعني قطعها سريا ً
مقارنة مبواقع العبور البديلة .وعموماً ال يستخدم املشاة هذه املرافق إذا توافر طريق أكرث مبارشة .وميكن استخدام
األسوار املرتفعة وغريها من العوائق التي تحول بني املشاة والشارع لتوجيه املشاة نحو الجرس أو النفق ،وال تكون
فعالة دامئاً إذ قد يقوم املشاة بتجاوزها أو االلتفاف حولها لعبور الطريق العام عند التقاطعات.
• •تكون الجسور مناسبة عندما تسمح التضاريس ببناء جرس دون وصالت ،مثل جرس ميتد فوق طريق رسيع تحتي .أما
الجسور ذات السالمل املتعددة فيصعب عىل املسنني أو ذوي اإلعاقة استخدامها .وعند تصميم األنفاق يجب االهتامم
بأن تعطي انطباعاً بأنها مفتوحة ويسهل الوصول إليها.
• •يجب تصميم الوصالت حتى تستوعب املشاة الذين يستخدمون الكرايس املتحركة.
• •ميكن أن تتأثر األنفاق بالفيضانات وقد تتسخ برسعة إذا مل تتم صيانتها بصفة دورية.
• •غالبا ما تكون األنفاق مظلمة ومنعزلة ،وقد تستهدفها بعض العصابات أو مرتكبو العنف ضد األشخاص ،ولذا يتفادها
من يشعر باحتامل تعرضه ألي اعتداء .ويجب أن تكون الجسور واألنفاق جيدة اإلنارة وآمنة لتعظيم مستوى األمان
الشخيص بها ومن ثم يزداد استخدامها.

مسارات النقل العام
سالمة املشاة هي قضية رئيسية يجب أخذها يف االعتبار عند تصميم أي نظام للنقل العام ،مبا يف ذلك املسارات
واملحطات (انظر اإلطار  .)4-4وعادة ما تقع مسارات النقل العام عىل الطرق الرشيانية الرئيسية والتي تعد أخطر أمناط
الشوارع الحرضية ( .)13وعىل الرغم من أن التنقل باستخدام وسائل النقل العام يعترب من أكرث األساليب أماناً ،إال أن
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املسافرين الذين ينتقلون من وسيلة نقل عام إىل أخرى يتعرضون ملخاطر عالية للتعرض للتصادمات عند سريهم من
محطة ألخرى أو من موقف آلخر (.)14

اإلطار :4-4مراعاة سالمة املشاة عند تصميم طرق النقل العام
أظهرت دراسة أجريت عىل نظم الحافالت ذات السعة الكبرية،
أن املشاة ميثلون أكرث من نصف إجاميل الوفيات ،وذلك يف عينة
مكونة من  32ممرا ً للحافالت ،يف خمسة من بلدان أمريكا
الالتينية واملحيط الهادىء ( .)15وتحدث معظم حاالت التعارض
بني املشاة واملركبات يف املحطات الفرعية عىل الطريق واملحطات
النهائية ،ومن املمكن أن تصبح املحطات النهائية عىل وجه
الخصوص نقاطاً خطرة عىل ممرات الحافالت.
وقد قامت  - EMBARQمعهد املوارد العاملية World
 ،Resources Instituteمع رشكاء آخرين باستخدام هذه النتائج
لوضع توصيات رئيسية حول التصميامت إلدخال السالمة يف
تخطيط وتصميم وتشغيل نظم الحافالت ذات السعة الكبرية.
ففي مدينة املكسيك ،عىل سبيل املثال ،تم تصميم مسار للنقل
العام يسهل عىل املشاة استخدامه ،وهو معروف باسم خط
املرتوباص رقم  .4وهو مسار مير خالل وسط املدينة التاريخي،
مخرتقاً بعض الشوارع ذات الكثافة العالية للمشاة .وقد أجريت
العديد من التحسينات الهامة املتعلقة بالسالمة عىل هذا املسار،
كان منها:
• توفري أماكن تضمن سالمة عبور املشاة عرب املسار ومن وإىل
املحطات.

• إضافة جزر يف منتصف الطريق لتقليل املسافات التي يعربها
املشاة.
• توفري جزر مالذ يلجأ إليها املشاة لالحتامء مع وضع حواجز
الفصل واألرصفة التي تحميهم من املركبات املارة.
• وضع اإلشارات املرورية املزودة مبؤقتات العد التنازيل للمشاة
عند التقاطعات املزودة بإشارات مرور ضوئية آلية يف وسط
املدينة التاريخي ،حيث كان املشاة يف املايض يعتمدون عىل
اإلشارات الخاصة باملركبات لتحديد ما إذا كان من املناسب
عبور الشارع عند الضوء األخرض .أما الضوء األصفر املوجه
للمركبات فال يستمر ألكرث من أربع ثوان وهو وقت غري كاف
الستكامل املشاة عبور الطريق ومن ثم يتعرضون للخطر .وقد
عالجت إشارات العد التنازيل الجديدة هذا األمر.
ويف نيسان/أبريل  ،2012تم تشغيل مسار الحافالت املصمم
حديثاً .ومن املتوقع أن تؤدي التحسينات املشار إليها أعاله إىل
تعزيز سالمة املشاة والظروف املواتية للميش .ومن املزمع تنفيذ
تدخالت مامثلة يف مدن أخرى تعمل بها  EMBARQورشكاؤها
املحليون.
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 2-2-4خفض رسعة املركبات
يعد خفض رسعة املركبات من أكرث الطرق فعالية يف تحسني سالمة املشاة ( .)16وكام سبق بيانه يف هذه الوحدة ويف
الوحدتني التدريبيتني األوىل والثانية ،فإن الرسعة هي عامل خطر رئييس لإلصابات املرورية التي يتعرض لها املشاة.
ويتعني ،كلام أمكن ،استخدام تدابري إدارة الرسعة بجانب التدابري الخاصة بالحد من تعرض املشاة لحركة املركبات .وحتى
لو يكن من املمكن خفض تعرض املشاة لحركة املرور ،تظل إدارة الرسعة من التدابري الفعالة للحد من املخاطر التي
يتعرض لها املشاة ،ومكوناً رئيسياً من مكونات نهج النظام املأمون.
إن إدارة الرسعة ال تعني مجرد وضع وإنفاذ الحدود املناسبة للرسعة ،ولكنها تنطوي كذلك عىل استخدام طيف واسع من
التدابري يف مجاالت الهندسة ،وإنفاذ القوانني ،والتثقيف ،بهدف إيجاد توازن بني السالمة والرسعات الفعالة للمركبات عىل
شبكة الطرق .وميكن العثور عىل إرشادات مفصلة حول فعالية اسرتاتيجيات إدارة الرسعة وفعاليتها يف القسم املعنون
"إدارة الرسعة" ( ،)17والدليل الذي يحمل عنوان "إدارة الرسعة :دليل السالمة عىل الطرق ملتخذي القرار واملامرسني
( ."Speed management: A road safety manual for decision-makers and practitioners" (18وكام أوضحت
الوحدة الثانية ،هناك جهود متنامية لتنفيذ رسعات أقل عىل نطاق النظام املروري تصل إىل  30كم/ساعة أو أقل يف
املناطق الجغرافية بكاملها عوضاً عن الرتكيز عىل شوارع معنية دون أخرى (.)19
يتكون األسلوب الهنديس إلدارة الرسعة من عدد من التدابري املعينة لتهدئة املرور – املعالجات املادية للطرق ،واملعالجات
الحسية ،وتقليص الرسعة للحد األدين ،وكلها تهدف إىل خفض رسعة املركبات بل وأحيانا تقليل حجم املرور ( .)20وبصفة
عامة فإن تدابري تهدئة املرور تتكون من نوعني:
• •التدابري التي تتطلب من سائقي املركبات تغيري اتجاههم واالتجاه إما يسارا ً أو مييناً؛
• •التدابري التي تتطلب من سائقي املركبات تغيري االرتفاع سواء باالتجاه لألعىل أم لألسفل.

الحظة
م

التصميم الحيس هو استخدام املبادىء النفسية مثل األشكال املدهونة عىل أسطح الطرق لتشجيع
قائدي املركبات عىل تخفيض الرسعة (.)21

وميكن أن تتنوع تدابري تهدئة املرور من بضعة تغريات بسيطة ،من خالل إجراء تعديالت يف الشوارع املحلية ،إىل تغريات
كبرية عىل مستوى املنطقة وإعادة بنائها بصورة جوهرية ( .)20وتشمل هذه الجهود خفض الرسعة إىل معدالت معتدلة
وعمل تغيريات يف تصميم الشوارع ،مع تحقيق درجات متفاوتة من النجاح يف الحد من التصادمات التي يتعرض لها
املشاة وخفض حجم املرور .وقد أظهر عدد من الدراسات انخفاضاً يف حاالت التعارض بني املشاة واملركبات والتصادمات
املرتبطة بجزر املالذ التي يلجأ إليها املشاة إليها ،واملعابر ذات العالمات والجزر املرتفعة يف وسط الطريق ،وتضييق
الشوارع ،والحارات املتتابعة ،واملطبات االنسيابية األقل صعوبة "السنام" ،وإعادة تصميم مفرتقات الطرق (.)24-22 ،3
ويقدم اإلطار  5-4مثاالً لتنفيذ تدابري متنوعة لتهدئة املرور يف إحدى املدن بالصني.
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اإلطار  :5-4تدابري تهدئة املرور يف مدينة زايتانغ  ،Zhaitangيف الصني
يف الصني كان املشاة هم ثاين أكرب  %25من الذين قتلوا جراء
التصادمات عىل الطرق عام  .)25( 2010إن النمو االقتصادي،
والتوسع العمراين وزيادة الحركة املرورية للمركبات اآللية ،كلها
عوامل أساسية تتسبب يف زيادة معدالت السفر والتنقل ،وتفيض
إىل أوضاع مرورية ينجم عنها حاالت تعارض بني املشاة واملركبات
يف الصني ( .)7ويساهم كل من انتهاك قوانني املرور والقصور يف
إنفاذها يف زيادة املخاطر التي يتعرض لها املشاة ( .)26وتقوم
حالياً مناطق ومدن يف الصني بتنفيذ تدابري تهدف إىل تحسني
سالمة املشاة.
يف عام  ،2008قامت السلطات يف مدينة زايتانغ مبنطقة منتوغو
 Mentougouيف إقليم بكني ،بتنفيذ تدابري ارتيادية لتهدئة
املرور عىل ستة طرق ( .)27وكان الهدف من تلك التدابري خفض
الرسعة ،وتحسني السالمة وظروف التنقل ملستخدمي وسائل
النقل غري اآليل .ومتثلت التدابري املذكورة يف عمل مطبات
انسيابية أقل صعوبة (السنام) ،وأرصفة املشاة البارزة واملرتفعة،
والتقاطعات البارزة ،ومطبات الوسادة املصنوعة من املطاط،
والتقاطعات الدائرية (الدورانات) ،واملنحنيات األفقية املعاكسة
"الطرق املتموجة" ،وتضييق الحارات عند التقاطعات ويقصد
بها امتدادات األرصفة التي تعمل عىل تضييق الشوارع عند
التقاطعات ، 3وتضييق الجزيرة الوسطى ،واالنتقال إىل الحارات
الجانبية ،ومحوالت االتجاه املوجودة يف وسط الطريق ،والحواجز
ذات األذرع املتحركة ،وجزر املالذ التي يلجأ املشاة إليها.
ولقد أجري يف ترشين األول/اكتوبر  2009تقييم للوضع قبل تنفيذ
تلك التدخالت وبعد تنفيذها ،وأظهر أن هذه التدخالت كان لها
تأثري عىل ثالثة جوانب للسالمة عىل الطرق (:)27
• اإلصابات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق :بعد تنفيذ
التدابري ،انخفض عدد من تعرض للموت بني جميع مستخدمي

الطرق من اثنني إىل صفر .وباملثل ،انخفض عدد من تعرض
لإلصابات من ستة أشخاص إىل شخص واحد فقط .ومن
املأمول أن يستمر جمع البيانات لعدة سنوات للتأكد من أن
االنخفاضات األولية يف الوفيات واإلصابات سوف تستمر.
• رسعة املركبات :أشارت عمليات املراقبة عند ثالثة تقاطعات
وأربعة معابر أن متوسط رسعة املركبات قد انخفض بنسبة .%9
• سلوكيات السفر والتنقل بني مستخدمي وسائل النقل غري
اآللية :ازداد استخدام املعابر ،وأعرب  %65ممن أجريت معهم
مقابالت ،عن شعورهم بأن التدابري نجحت يف خفض الرسعة
وحسنت من السالمة.

عند اختيار تدابري تهدئة املرور ،من املهم وضع املسائل التالية يف االعتبار (:)20
• •يعود تنفيذ مجموعة من تدابري تهدئة املرور بأكرب فائدة .ومن الناحية املثالية ينبغي تطبيق تلك التدابري يف شوارع
مختلفة وعىل نطاق منطقة بأكملها ،بدالً من تطبيقها يف نقطة أو نقطتني منعزلتني.
• •يغلب عىل تصميم تدابري تهدئة املرور أن يراعي ظروفاً معينة ،حتى تتناسب التدابري املختلفة مع األنواع املتنوعة
للطرق .ولذا من املهم تطبيق التدابري عىل أنواع الشوارع وعىل املناطق (مثل املناطق السكنية) التي صممت هذه
التدابري من أجلها .فبعض تلك التدابري يناسب التقاطعات ،والبعض اآلخر يناسب املناطق ذات الكثافة السكانية
قصد تطبيقه عىل نطاق املنطقة كلها .ويقدم الجدول  2-4نظرة عامة حول تطبيق تدابري متنوعة
املتدنية ،ومنها ما يُ َ
لتهدئة املرور عىل أنواع الطرق – الطرق الرشيانية والطرق املحلية -عالوة عىل تأثريها املتوقع عىل حجم املرور.
• •هناك تدابري مختلفة تعالج قضية الرسعة أو حجم املرور ،ولذا من املهم تحديد ما إذا كان الهدف هو خفض الرسعة أم
تقليل حجم املرور ،أم كالهام (انظر الجدول .)2-4
 3ويقصد بها امتدادات األرصفة التي تعمل عىل تضييق الشوارع عند التقاطعات
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• •مطبات الرسعة االنسيابية ،والدورانات املرورية الصغرية ،وغريها من تدابري تهدئة املرور ،ينظر إليها بعض مهنديس
املرور وساكني األحياء واإلعالميني عىل أنها عوائق عىل الطريق .ومن ثم قد تكون هناك معارضة عىل إنشاء تلك
التدابري .وقد يكون من الرضوري أن يشارك السكان وتتوافق آراؤهم عند التخطيط لتدابري تهدئة املرور يف املناطق
السكانية.
• •ال ميكن لتدخالت تهدئة املرور وحدها أن تحسن أوضاع املشاة ،بل هناك مسائل أخرى يجب مراعاتها مثل إنفاذ
القوانني وتوفري إنارة كافية يف الشوارع.
الجدول  2.4تدابري تهدئة املرور ،وتطبيقها ،وتأثريها
خفض الرسعة ميكن تطبيقه عىل:
النوع
مطبات انسيابية للحد من الرسعة
املطبات املسطحة
معرب مرتفع للمشاة
تقاطع مرتفع
أرصفة خشنة
مطبات الوسادة
رشائح ارتجاجية (خطوط تنبيه أرضية)
دورانات مرورية (صغرية)
دورانات كبرية (تقاطعات دائرية)
منحنيات أفقية متعاكسة (طرق متموجة)

الطرق الرشيانية

الطرق املحلية

التأثري عىل
حجم املرور

ال
بحذر
نعم
بحذر
نعم
بحذر
نعم
ال
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ممكن
ممكن
ممكن
ممكن
ممكن
ممكن
ال
ممكن
غري محتمل

ال

نعم

نعم

إعادة مسارات التقاطع
تضييق أنصاف أقطار الرصيف
تضييق الجزيرة الوسطى

نعم
نعم

نعم
نعم

ممكن
ممكن

نعم

نعم

ممكن

تضييق الحارات بني التقاطعات بواسطة امتداد الرصيف من االتجاهني
تقليص الطريق (مثل تقليل عدد الحارات)
حدود الرسعة
تفعيل إنذارات تخطي الرسعة
تصميم وفقا للمفاهيم
عالمات تحذيرية
نصف إغالق
املحوالت املائلة
الزحف الجانبي
العوائق الوسطى
معالجات مداخل األحياء
تنسيق العالمات املرورية
إشارات مرور تعمل عند اقرتاب املركبات منها

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال

ممكن
نعم
ال
ال
ممكن
ال
نعم
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال

مالحظة :يتوقع من أغلب هذه املعالجات أن تخفض الرسعة .ويقدم امللحق الثاين وصفاً موجزا ً لتدابري منتقاة لتهدئة املرور .وتحتاج هذه التدابري إىل أن
تستكمل بتدابري أخرى حتى تكون فعالة .فعىل سبيل املثال ،حدود الرسعة تحتاج إىل اإلنفاذ والدعم من خالل حمالت إذكاء الوعي.
املصدر20 :
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ويف ما ييل مناقشة حول اثنني من أكرث التدابري املستخدمة لتهدئة املرور شيوعاً ،وهام معابر املشاة املرتفعة وتضييق
الطرق.

معابر املشاة املرتفعة
هناك طريقتان رئيسيتان للحد من اإلصابات املميتة والشديدة التي يتعرض لها املشاة :وتتمثل الطريقة األوىل يف فصل
املشاة عن حركة املركبات اآللية ،والثانية يف تهدئة رسعة املركبات بدرجة كافية حتى تسمح ،عند وقوع أي تصادم،
بأن ال تكون اإلصابة مميتة أو شديدة .وترغم معابر املشاة املرتفعة املركبات عىل تهدئة رسعاتها إىل درجة متكن املشاة
من النجاة من أي تصادم .ومن املتوقع ،مع إنشاء املعابر املرتفعة ،أن تنخفض نسبة التصادمات التي يتعرض لها املشاة
بنسبة .)5( %40
ويف ما ييل االعتبارات الرئيسية التي يتعني عىل متخذي القرار واملامرسني مراعاتها فيام يتصل مبعابر املشاة املرتفعة:
• •يجب أن تكون هناك عالمات واضحة عىل وجود املعابر املرتفعة ،عالوة وجود عالمات تحذيرية مسبقة تشري إليها.
• •املعابر عادة ال تناسب البيئات ذات الرسعة العالية جدا ً.
• •ميكن الحصول عىل فوائد إضافية إذا كانت هناك أجهزة أخرى لتهدئة الرسعة ،تسبق هذه املعابر.

تضييق الطرق
يوجد عدد من األساليب التي ميكن بها تضييق الطرق ،مبا يف ذلك امتدادات األرصفة بغرض التضييق ،وإنشاء جزر مالذ
للمشاة ،وتوسيع مسارات املشاة من خالل تضييق الحارات أو إزالة بعضها .وعىل الرغم من التكلفة العالية للتدخالت،
فإن املعالجات التي تتضمن توسيع مسارات املشاة يكون لها فوائد إضافية تتمثل يف تقديم مرافق عالية الجودة للمشاة.
أما تضييق الشارع له فائدة مزدوجة فهو من جهة يحد من رسعة املركبات ،ومن جهة أخرى يقلل املسافة التي يعربها
املشاة .ويتفاوت تأثري تضييق الطرق عىل السالمة بحسب املعالجات املستخدمة .فعىل سبيل املثال ،يتوقع أن يخفض
توافر جزر املالذ التي يلجأ إليها املشاة التصادمات بحوايل .)5(%40

 3-2-4تحسني القدرة عىل رؤية املشاة
تقع نسبة عالية من التصادمات والوفيات بسبب انخفاض اإلضاءة (انظر الوحدة األوىل) .وهناك عدد من التدابري
الهندسية والسلوكية التي تزيد من رؤية قائدي املركبات للمشاة ،وال سيام أثناء الغسق والفجر ويف الليل ( .)4-2وتتضمن
هذه التدابري ما ييل:
• •عمل تحسينات يف معابر املشاة مثل الجزر املرتفعة للعبور وإشارات املرور الضوئية.
• •تنفيذ تدابري اإلضاءة و/أو إنارة املعابر .فزيادة كثافة إضاءة الطريق تزيد رؤية املشاة ليالً ،وال سيام عند املعابر.
ويرتبط هذا التدخل بانخفاض كبري يف التصادمات التي تحدث للمشاة أثناء الليل .وعىل سبيل املثال ،أوضحت دراسة
أجريت يف أسرتاليا حدوث انخفاض بلغ  %59يف تصادمات املشاة عقب التحسينات التي أجريت عىل إنارة الطريق (.)3
• •إزالة أو تغيري أماكن األشياء املادية التي تؤثر عىل الرؤية ،مثل األشجار واللوحات اإلعالنية والتي تحول دون رؤية
السائقني للمشاة .وميكن عوضاً عن ذلك االستعانة بعمل امتدادات لألرصفة مبا يضمن سالمة املشاة بوضعهم يف مواقع
تسهل رؤيتهم فيها أكرث قبل العبور ،وتوفري خطوط أفضل للرؤية ومراقبة املرور .وهذا من شأنه أن يزيد من فرص
تقليل املساحة التي يعربها املشاة ويعمل عىل تضييق الطريق الذي قد يحد بدوره من رسعة املركبات.
• •وضع عالمات لتنبيه سائقي املركبات باحتامل عبور مشاة للطريق .وقد يكون من املناسب وضع اإلشارات التي تعمل
مع اقرتاب املشاة منها يف املواقع التي مير بها املشاة عىل فرتات متقطعة (.)28
• •تحسني ظهور املشاة ورؤية األخرين لهم .يحتاج املشاة إىل إدراك أن هناك احتامل لعدم رؤية السائقني لهم ،وذلك عند
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انخفاض الضوء أو أثناء الظالم ،وال سيام إذا اكانت مالبسهم داكنة اللون .إن انتقاء مالبس ذات ألوان فاتحة مع إضافة
مواد عاكسة عىل حقائب الظهر ،واألحذية ،واملالبس ،كلها تدابري أساسية تزيد من رؤية املشاة (انظر اإلطار .)6-4
• •إذكاء الوعي بني املشاة والسائقني ،من خالل برامج اإلذاعة وغريها من الوسائل اإلعالمية ،حول أهمية رؤية املشاة ،وال
سيام أثناء الليل.

اإلطار :6-4الدعوة إىل زيادة رؤية تالميذ املدارس عىل الطرقات يف غانا وجمهورية تنزانيا
املتحدة
تدعو منظمة آمند  Amendوهي منظمة غري حكومية لرفع
مستوى رؤية األطفال عىل الطرق يف أفريقيا .وتشارك آمند يف
التسويق االجتامعي للحقائب املدرسية التي تنتجها ،وهي
حقائب عاكسة تحمل شعار "انظر ولريك غريك" .وهذه الحقائب
املدرسية تتميز بتحملها ويرس تكلفتها ،ويف نفس الوقت تزيد
من رؤية التالميذ عند ذهابهم إىل املدارس وإيابهم منها .وتدعو
املنظمة ،من خالل الحمالت التسويقية التي تقوم بها ،إىل تشجيع
الحكومات والنظم املدرسية عىل استخدام تلك الحقائب املدرسية،
وتروج لرشائها ،وال سيام من قبل آباء األطفال يف سن املدرسة.
وهي التي تقوم بصناعة تلك الحقائب املدرسية ،وتوزيعها وبيعها
بالتجزئة ،غري أن هذه الدعوة املنقذة للحياة ال يجب أن تستهلك
الكثري من املوارد :فأي منظمة غري حكومية ميكنها الضغط عىل
الحكومات ،واألهايل ،ووسائل اإلعالم للرتويج الستخدام العواكس

وغريها من الوسائل األخرى التي تحسن الرؤية ،مثل ارتداء
املالبس ذات األلوان الفاتحة – وهو إجراء يف غاية البساطة أثبت
نجاحته يف زيادة رؤية املشاة بصورة ملموسة.
املصدر29 :

 4-2-4تحسني وعي املشاة وسائقي املركبات بالسالمة وسلوكياتهم
إن تغيري مواقف وسلوكيات السائقني واملشاة مسألة معقدة ،ومهمة طويلة األمد تتطلب تنفيذ مجموعة متنوعة من
التدخالت .وتناقش األقسام التالية التدابري الشائع استخدامها إلذكاء الوعي وتعديل السلوكيات .وتكون هذه التدابري أكرث
فعالية عند تنفيذها إىل جانب التدابري األخرى التي ذكرت يف هذه الوحدة مثل إدارة الرسعة وخفض تعرض املشاة لحركة
املركبات اآللية.

التثقيف والتوعية والتدريب
إن السلوكيات اآلمنة التي ينتهجها مستخدمو الطريق وخفض الوفيات بني املشاة ال يعتمدان فقط عىل املعارف
واملهارات بل ،إىل جانب ذلك ،عىل الدعم املجتمعي ،وإدراك الضعف والتأثر واملخاطر ،وعوامل الخطر ،واملعايري والنامذج
االجتامعية ،والتدابري الهندسية وإنفاذ القوانني ( .)1 ،4ولذا فمن األهمية مبكان أن يتذكر املامرسون ومتخذو القرارات أن
التثقيف حول السالمة عىل الطرق هو عنرص إضايف وامتداد للتدابري األخرى ،وليس مجرد تدخل مستقل بذاته.
وقد تتضمن برامج التثقيف بالسالمة عىل الطرق ما ييل:
• •إذكاء الوعي .ويتضمن هذا إعالم السائقني مبراعاة اآلخرين ،وتوخي الحذر ،والتسامح ،واالهتامم ،والرسعة ،وحق املشاة
يف الطريق وقواعد املرور؛

94

 - 4تنفيذ تدخالت سالمة املشاة

تنفيذ تدخالت سالمة املشاة

• •التثقيف املدريس .وتساعد هذه الربامج األطفال عىل اكتساب املعارف واملهارات التي تدور حول سالمة املشاة (.)30
وعىل الرغم من كونها من املهارات الحياتية الهامة ،وينبغي عىل جميع األطفال أن يتعلموا قواعد الطريق ،لن يؤدي
التثقيف املروري باملدرسة إىل خفض التصادمات التي يتعرض لها املشاة إال عندما يرتافق مع تدخالت أخرى.
• •التوعية .تعد رحلة الذهاب إىل املدرسة والعودة إىل املنزل نقطة هامة من نقاط تعرض األطفال للخطر .أما السؤال
الهام الذي يتعني دراسته فهو – يف أي وقت يف اليوم ،وأي يوم يف األسبوع ،وأي شهر يف السنة – يكون األطفال أكرث
عرضة للخطر .فاملشاة من األطفال الذين يسريون بطول الطريق أو بني حركة املركبات اآللية يكونون عرضة للخطر
ألسباب عديدة :فهم غالباً ما يفتقدون القدرة عىل متييز الفواصل واملواقع اآلمنة للعبور ،مام يعرضهم للخطر أثناء
عبورهم الطريق ،كام أنهم قد يكونون مشتتني أو عرضة للخطر بسبب السائقني الذين يقودون دون تركيز الستخدامهم
الهواتف الجوالة ( .)31وهناك اسرتاتيجية لتحسني سالمة ذهاب األطفال إىل املدارس تتمثل يف استخدام حافلة املدرسة
الراجلة (انظر اإلطار .)7-4

اإلطار :7-4حافلة املدرسة الراجلة
بدأت حافالت املدرسة السائرة أول ما بدأت يف أسرتاليا ،وهي
بشكل عام عبارة عن شخص بالغ يقود موكب من األطفال ،بينام
يكون هناك شخص بالغ آخر يسري خلف املوكب ،وبينهام خط
من األطفال "يسريون" يف هذه "الحافلة" ،التي متر عرب املجتمع
ألخذ األطفال من منازلهم حتى يصلوا جميعا إىل املدرسة .ويطبق
نفس األسلوب عند العودة إىل املنزل .ولقد أظهرت الدراسات
أن حافالت املدرسة الراجلة ،طريقة فعالة للمحافظة عىل سالمة
األطفال كام أنها تروج للمجتمع النشط ومامرسة النشاط البدين
( .)32وإىل جانب كونها وسيلة أكرث أماناً للذهاب إىل املدرسة،
يحصل األطفال من خاللها ،يومياً ،عىل بضع دقائق يقضونها يف
رياضة السري ،مام يفيد صحتهم (.)33
وتم تنفيذ مفهوم حافلة املدرسة الراجلة يف عدد من البلدان يف
العامل منها الصني ،والفيلبني ،وجمهورية جنوب أفريقيا ،والواليات
املتحدة واململكة املتحدة .غري أن هناك عدة تحديات تواجه هذه
الحافلة ،أولها ضامن استمرار هذه الربامج عملياً نظرا ً العتامدها
عىل املتطوعني ( .)34ويتمثل التحدي الثاين يف أن هذا النوع من

الحافالت يسهل استخدامه عند الذهاب إىل املدرسة ،ولكنه ال
يبدو حالً جيدا ً يف العودة حيث يغادر األطفال املدرسة يف أوقات
مختلفة .ويبقى التحدي الثالث وهو أن هذه الربامج متيل للرتكيز
عىل األحياء املرتفعة الدخل ،وليس عىل األماكن ذات املستويات
العالية من الحرمان وما بها من مخاطر أكرب يتعرض لها األطفال
(.)32

• •الحمالت اإلعالمية .وميكن استخدامها إلعالم الناس بالترشيعات الخاصة بسالمة املشاة ،وبعوامل الخطر ،وتأثري
التصادمات ،وتوافر الحلول .إن الحمالت اإلعالمية املستهدفة واملخطط لها بعناية ،والحمالت التسويقية االجتامعية
والتي ت ُعلِم الناس بقوانني سالمة املشاة وعوامل الخطر التي يتعرضون لها ،لها أهميتها يف تحسني سلوكيات السائقني
واملشاة ،وتعزيز فهم قضايا املرور مثل العالمات املرورية ،وحق جميع املستخدمني يف الطريق ( .)28ونادرا ً ما تكون
املعلومات وحدها كافية إلحداث تغيري يف سلوكيات مستخدمي الطريق ،ولذا يجب تدعيم الرسائل التي تنرشها هذه
الحمالت بترشيعات قوية ،مبا يف ذلك عمليات موجهة إلنفاذ القانون (انظر اإلطار .)8-4
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اإلطار : 8-4ترتيب أولويات تدابري سالمة املشاة يف مقاطعة كيب الغربية ،جنوب أفريقيا
تقوم حكومة مقاطعة كيب الغربية يف جنوب أفريقيا بتنفيذ
مبادرة للسالمة عىل الطرق تعرف باسم "العودة بسالم إىل املنزل"
 . Safely homeوقد وضعت حكومة املقاطعة أمام نفسها هدف
خفض الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق بنسبة  % 50بني
العامني  2009و .)35( 2014وتقع معظم هذه الوفيات بني املشاة
وراكبي الدراجات الهوائية –  % 48منها يحدث يف املقاطعة
وحوايل  %68منها يف املناطق الحرضية .إن مكونات سالمة املشاة
يف إطار مبادرة «العودة بسالم إىل املنزل» ،مبنية عىل أساس ما
بذل من جهود سابقة ،مثل خطة سالمة املشاة التي وضعت عام
 ،2000وغريها من أنشطة السالمة عىل الطريق وبرامج النقل
غري اآليل.
وملدينة كيب تاون لجنة معنية بالنقل غري اآليل تجتمع مرة واحدة
كل شهر ملناقشة القضايا التي تؤثر عىل هذه الشكل من أشكال
النقل ،والتخطيط لها .وهناك أيضاً نظام إدارة الطرق الرسيعة
مبدينة كيب Cape Town Freeway Management System
يتخذ التدابري الخاصة بتحسني سالمة املشاة عىل الطرق الرسيعة
وفقاً للمراقبة املصورة .ولكل منطقة يف املقاطعة أنشطتها الخاصة
باملشاة مثل تعزيز ارتداء العصابات العاكسة ،وتوافر مرشدين
للعبور أمام املدارس.
ويف عام  ،2010طلبت حكومة املقاطعة إجراء دراسة إلقامة قاعدة
أساسية تساعد يف تقييم اآلثار االسرتاتيجية للتدخالت املتوسطة
والطويلة األمد ( .)35وانبثق عن هذه الدراسة استعراض شامل
للتدابري األساسية القابلة للتنفيذ للسالمة ولتهدئة املرور (.)20
كام حددت الدراسة  16إجرا ًء عملياً بعضها يتصل بسالمة املشاة،
مثل :تحسني جمع البيانات ومعالجتها ،وتدقيق العالمات عىل
الطرق وحدود الرسعة ،وتحليل البيانات الخاصة باملواقع الخطرة،
وإذكاء الوعي ،وتحسني إنفاذ القوانني .ويف عام  ،2012أجرت
الحكومة دراسة أخرى لتحديد املواقع الستة األكرث خطورة عىل
املشاة يف مقاطعة كيب الغربية بهدف تقديم املقرتحات لتخفيف
حدة الوضع يف كل من هذه املواقع ( .)36ولقد تم تحديد املواقع
ووضعت توصيات بتدابري معينة.
ويف ما ييل التدابري التي يجري تنفيذها تحت مبادرة العودة بسالم
إىل املنزل:
• إدخال كامريات مراقبة الرسعة يف األماكن الخطرة عىل طرق
املقاطعة.
• إنشاء غرف عمليات ملكافحة تناول الكحول أثناء القيادة،
وتعرف محلياً مبراكز الظل ،يف ضواحي كيب تاون .وتقوم هذه
املراكز بإجراء اختبار فوري للنفس للكشف عن تناول الكحول
بالقرب من املوقع ،مام يتيح فرصة أكرب للتدخل ،وذلك يف إطار
جهود الحد من القيادة تحت تأثري الكحول.
• نرش قامئة شهرية «بأسامء املخالفني» ومدنهم لكل اإلدانات
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املتعلقة بالقيادة تحت تأثري الكحول ،وذلك يف الصحف املحلية
وصحف املقاطعة.
• تنظيم حمالت لزيادة الوعي العام تحت عنوان ("شاهد عىل
التصادم"  )Crash Witnessتعرض لقطات للتصادمات الشديدة
من اليوتيوب.
• استخدام صور من كامريات الدوائر تلفزيونية املغلقة لعرض
الصور بوصفها براهني وبينات لتعزيز إنفاذ القوانني عند املعابر
السطحية عىل خطوط السكك الحديدية "املزلقانات" ،والتي تعد
من مواقع وفيات املشاة يف املقاطعة.
• تشجيع الناس عىل التبليغ عن القيادة املتهورة ،وال سيام بني
العاملني يف النقل العام ،من خالل منابر التواصل االجتامعي مثل
الفيس بوك ،وتويرت ،ومكست.
• توفري معابر علوية للمشاة (جسور) يف موقعني من املواقع ذات
املعدالت املرتفعة للحوادث.
• إجراء فحص عشوايئ عىل املركبات والسائقني.
ولقد أسفرت الجهود األولية التي بذلت عن انخفاض بلغ  % 29يف
الوفيات عىل الطرق عىل مدى ثالث سنوات ( .)35وملا كان توافر
البيانات قيدا ً رئيسياً يحول دون تقييم االتجاهات يف الوفيات
التي تقع عىل الطرق املرورية يف املقاطعة ،فإنه من املأمول أن
تفيد نظم قواعد البيانات القامئة وتلك التي أويص بها للتحسني
أو التطوير ،يف تقييم هذه املبادرة مع التقدم يف مراحل التنفيذ.
وتظهر املبادرة كيف ميكن لسالمة املشاة أن تحوز عىل األولوية
ضمن برنامج شامل للسالمة عىل الطرق.
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إنفاذ قوانني املرور
تهدف قوانني املرور التي تؤثر عىل سالمة املشاة ،بصورة كبرية ،إىل التحكم يف سلوكيات املشاة والسائقني عند التقاطعات،
واملعابر وغريها من املواقع ( .)28وتعد الترشيعات الشاملة عامالً من العوامل الرئيسية لسالمة املشاة ،غري أن الترشيعات
وحدها ال ميكن أن تسهل تغيري السلوكيات يف غياب إنفاذ القانون والغرامات املالمئة .إن امتثال قائدي املركبات واملشاة
للقوانني الهامة لسالمة املشاة – مثل حدود الرسعة القانونية للمركبات ،ولوائح القيادة تحت تأثري الكحول ،واالمتثال
إلشارة املرور الحمراء وإشارات التحكم يف مرور املشاة – يكون مدفوعاً يف جزء منه بوجود خطر اكتشافهم من قبل من
يقومون بإنفاذ القانون ،ويف جزء آخر بشدة العقوبات (.)1
إن عدم التزام قائدي السيارات باللوائح الخاصة بالرسعات املعلنة يساهم بشكل كبري يف حدوث تصادمات املشاة
وإصاباتهم .وميكن تحديد األماكن التي يستخدمها املشاة بكثافة والعمل عىل أن تقليل حدود الرسعة بها .وعالوة عىل
إنفاذ حدود الرسعة من قبل الرشطة ،هناك تدابري مادية أخرى تتعلق بالطريق واملركبة تحتاج إىل التنفيذ ،مثل املطبات
التي تساهم يف االلتزام بحدود الرسعة املعلنة (انظر القسم  .)2-2-4ومن ثم فمن الرضوري تطبيق عمليات إنفاذ
القوانني بصورة عملية وذات أثر ملموس ،عن طريق الجمع بني دوريات املرور التي يستطيع الناس رؤيتها والكامريات
الثابتة ( .)18وباملثل ،ينبغي عىل املشاة أيضاً أن ميتثلوا للوائح التنظيمية مثل التوقف عند تغري اإلشارة إىل اللون األحمر
للسامح للمركبات بالتحرك.
أما بالنسبة لقائدي السيارات واملشاة ممن يتناولون الكحول ،فإنهم يتسببون يف تعريض أنفسهم ومستخدمي الطريق
اآلخرين لخطر اإلصابات .ويف ما ييل الترشيعات الصارمة واألنشطة التكميلية التي ميكن أن تساعد يف خفض إصابات
املشاة عىل الطرق ،والتي لها عالقة بتناول الكحول (:)4 ،18
• •تنظيم حمالت إعالمية حول القيادة تحت تأثري الكحول ،تتضمن إعالم الناس باللوائح التنظيمية للقيادة وتعاطي
الكحول والعقوبات املرتبطة بذلك.
• •وضع حدود ملستوى الكحول يف الدم لعموم السائقني ( 0.05غرام/ديسيلرت) وإنفاذها ،مع وضع حدود أدىن للسائقني
الشباب ومنعدمي الخربة.
• •سن القوانني الخاصة بالحد األدين للعمر الذي يسمح فيه بتعاطي الكحول ،وإنفاذها.
• •تنظيم وإنفاذ القوانني املتعلقة بتوافر الكحول.
• •إنفاذ حدود مستوى الكحول يف الدم من خالل الفحص العشوايئ للتنفس ،واختبارات الوعي ،وتطبيق العقوبات عىل
منتهيك القوانني.
• •إنفاذ القوانني عىل من يثبت سكره يف األماكن العامة ،مبن فيهم السائقون واملشاة ،وغريهم من الناس.
• •تنفيذ تدخال تهدف إىل تقديم املعلومات إىل املصابني الذين تستقبلهم غرف الطوارىء بسبب مشكالت تتعلق بتعاطي
الكحول ،مبن فيهم املشاة والسائقون وغريهم من املرىض.
• •إعادة تأهيل املخالفني الشديدي الخطورة الذين يزيد مستوى محتوى الكحول يف الدم لديهم عىل  0.15غرام/دسيلرت.

 5-2-4تحسني تصميم املركبات لحامية املشاة
أصبحت املركبات أكرث أماناً ملستقلِّيها ،بسبب التحسينات التي طرأت عىل تصميمها .وحتى وقت قريب ،تم إدخال بعض
الخاصيات يف تصميم املركبات لحامية املشاة ،وال تزال هناك جهود متنامية تبذل من أجل إدخال عوامل أخرى للتصميم
تعمل عىل الحد من احتامل حدوث تصادمات مع املشاة ،وتخفض شدة إصابتهم يف حال حدوث أي تصادم بني املركبات
واملشاة.
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الوقاية من التصادمات من خالل تصميم املركبات
نظام "تعزيز املكابح"  Brake Assistيحسن قدرة مكابح الطوارئ ويحد من فرص حدوث التصادمات .ويعمل نظام
تعزيز املكابح عندما يكتشف جهاز االستشعار حالة طارئة ،تظهر من خالل العمل الرسيع غري العادي لبدال املكابح و/
أو الضغط القوي غري املعتاد عىل بدال املكابح .وهذا النظام الذي تم تركيبه كمكون أسايس يف معظم السيارات الجديدة،
ميكنه منع بعض التصادمات مع املشاة أو عىل األقل الحد من تأثري الرسعة عند حدوث التصادم .وأظهر تقييم أجري يف
فرنسا أن السيارات املزودة بنظام تعزيز املكابح يقل بنسبة  %10تسببها يف وفيات املشاة ،مقارنة بالسيارات التي يوجد
بها هذا النظام (.)37
ومع ذلك ،ال يعمل نظام تعزيز املكابح إال إذا حاول السائق الضغط عىل املكابح ،وهو األمر الذي قد ال يحدث إذا مل
يدرك السائق وجود الخطر .ففي  %45من التصادمات املميتة التي تعرض لها املشاة يف أديليد يف أسرتاليا ،عىل سبيل
املثال ،أبلغ السائقون أنهم مل يقوموا بأي فعل يقي أو يحول دون حدوث التصادم ،وعادة ما يرجع السبب إىل عدم
رؤيتهم للمشاة قبل التصادم أو مل يدركوا احتامل حدوث أي تصادم (.)38
مكابح الطوارئ اآللية  Autonomous Emergency Brakingهي التطور األحدث الذي أدخل عىل تصميم املركبات
بغرض وقاية املشاة .والسيارات املزودة بهذه املكابح لها أجهزة استشعار ،عادة ما تكون مثبتة خلف شبكة السيارة
األمامية و/أو يف أعىل املركبة خلف زجاج السيارة األمامي ،وميكنها مسح الطريق وجوانبه أمام السيارة .ويف حال استشعار
أي خطر لالصطدام مع أي من املشاة (أو املركبات) املوجودين أمام السيارة ،يتم تنبيه السائق و/أو تعمل املكابح آلياً.
ويف الوقت الحايل تحظى هذه املكابح اآللية بنفاذ متواضع يف األسواق ،لكن هناك احتامل بتزايد استخدامها بصورة
رسيعة مع طلبات الربنامج األورويب لتقييم السيارات الجديدة ()Euro New Car Assessment Programme NCAP
وغريه من الربامج املامثلة عىل هذا النوع من املكابح .وكام هو الحال مع جميع التكنولوجيات الحديثة ،فإن األمر
يستدعي مرور عدة سنوات قبل أن يكون هناك أثر ملحوظ للمركبات املزودة بهذا النظام عىل إجاميل ما يحدث من
تصادمات (.)41-39
التحكم يف اإلصابات عن طريق اللوائح املنظمة للمركبات وتصنيف درجات للسالمة
قامت السلطات الوطنية املعنية بالسالمة عىل الطرق الرسيعة يف الواليات املتحدة ببلورة مفهوم برنامج تقييم السيارات
الجديدة يف أواخر الثامنينات ،من أجل تقييم ونرش مستويات حامية الراكب يف السيارات الجديدة .ولقد وضع الربنامج
تصنيفات للسالمة يف املركبات الحديثة مبنية عىل بيانات اختبار االصطدام ،وتقييم مالمح السالمة بالسيارة .ويهدف
الربنامج إىل إعالم املستهلكني مبا باملركبة من نظم وأساليب للسالمة ،والتأثري عىل سلوكياتهم بطريقة تشجع الرشكات
املصنعة للمركبات عىل تحسني تصميم مركباتها .ولقد وضعت بعد ذلك برامج لتقييم السيارات الجديدة يف كل من
أوروبا ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا ،واليابان ،وكوريا ،وأمريكا الالتينية ،كام وضع معهد تأمني السالمة عىل الطرق الرسيعة يف
الواليات املتحدة األمريكية برامج مامثلة (.)42
ومنذ عام  2000قامت برامج تقييم السيارات الجديدة يف أوروبا ،وأسرتاليا ،واليابان ،ومؤخرا ً يف الجمهورية الكورية،
بإدخال التقييامت الخاصة بسالمة املشاة عىل أساس إجراءات اختبار التصادم باملشاة ،والذي وضعه فريق العمل املنبثق
عن اللجنة األوروبية املعنية بسالمة املركبات التجريبية يف الثامنينات (( )42 ،43انظر اإلطار  .)9-4كام قام ،مؤخرا ً ،برنامج
تقييم السيارات الجديدة يف كل من أوروبا وأسرتاليا بإدخال درجات سالمة املشاة يف نظام التصنيف العام لسالمة املركبة
ويف برنامج التقييم .ولقد كان لربامج تقييم السيارات الجديدة أثر أكرب من األثر الذي تخلفه اللوائح الرسمية يف مجال
تحسني تصميم املركبات بهدف تحقيق سالمة املشاة ،حيث كانت تلك اللوائح أبطأ يف تطورها من القوى السوقية التي
توجه اتخاذ القرارات من قبل رشكات صناعة السيارات.

98

 - 4تنفيذ تدخالت سالمة املشاة

تنفيذ تدخالت سالمة املشاة

هناك بعض اللوائح الخاصة بتصميم املركبات والتي تهدف إىل حامية املشاة ،تم إدخالها بالفعل يف أوروبا واليابان .ولقد
صدرت مؤخرا ً األنظمة التقنية العاملية(  )Global Technical Regulation GTRلحامية املشاة ،عن املنتدى العاملي
لتنسيق األنظمة املتعلقة باملركبات (الفرقة العاملة املعنية بسالمة املرور عىل الطرق التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا
 ،)29بعد مداوالت مكثفة حول املعايري الواجب استخدامها بصورة إلزامية يف اللوائح التنظيمية للمركبات من أجل سالمة
املشاة .إن معايري اختبار التصادم وفقاً لألنظمة التقنية العاملية أقل تشددا ً من متطلبات برنامج تقييم السيارات الجديدة
ولكن االمتثال اإللزامي بتلك األنظمة يزيد من احتامل تيسري تنفيذ التحسينات يف التصميم الحايل للمركبات ( .)44وهناك
العديد من املركبات املطروحة يف السوق حالياً قد ال يتوافر بها حتى الحد األدىن من املعايري الواجبة والتي تتطلبها
األنظمة التقنية العاملية .وفور زيادة تطبيق املعايري الدنيا يف املركبات الجديدة ،سوف تخضع متطلبات األنظمة التقنية
العاملية للمراجعة حتى تكون أكرث اتساقاً مع املتطلبات املوضوعة من قبل برنامج تقييم السيارات الجديدة .وهناك
أسباب وجيهة لتقييم حامية املشاة تستند إىل دمج آثار اكتشاف التصادم ونظم تخفيف حدة اإلصابات (.)45

اإلطار :9-4إجراءات فحص التصادم لتقييم سالمة املشاة
أصبحت إجراءات الفحص الخاصة بتقييم مدى حامية املركبة
للمشاة يف حالة التصادم ،جزءا ً أساسياً يف الربامج التنظيمية
وبرامج توعية املستهلك ( .)46وعىل عكس اختبارات التصادم
ستقل السيارة ،وتستخدم
والتي يتم مبوجبها تقييم مدى حامية ُم ِّ
فيها الدمى يف تصادمات كاملة ،فإن اختبارات التصادمات
املتعلقة باملشاة تكون مبنية عىل محاكاة التصادم بني السيارة
وساقي من تصدمه من املشاة ،وفخذه ،ورأسه .ويعود هذا
بصورة كبرية لصعوبة تأمني تكرار التصادم الكامل بني الدمى التي
متثل املشاة والسيارة ،عالوة عىل مخاوف تتعلق بالقدرة عىل أن

تكون الدمى التي تخضع لفحص تصادم املشاة الواسع النطاق،
تشبه الواقع الحي من حيث املظهر واالستجابة ( .)47وتعتمد
اإلجراءات الحالية الختبار التصادم عىل املشاة ،بصورة كبرية ،عىل
التصنيفات التي وضعها فريق عمل اللجنة األوروبية للسيارات
التجريبية عام  .1987وبصورة خاصة ،فقد اختريت رسعة 40كم/
ساعة بوصفها رسعة املركبة الخاضعة لالختبار ،حيث ساد االعتقاد
عام  1982أنها متثل الرسعة املتسببة يف إحداث إصابات شديدة
للمشاة ،مع وجود بعض الشكوك حول قدرة مصممي السيارات
عىل تلبية متطلبات االختبار إذا زادت الرسعة عن ذلك (.)48

 6-2-4تقديم الرعاية للمشاة املصابني
يتمثل الهدف األسايس لسالمة املشاة يف منع وقوع التصادمات عىل الطرق ،ورغم كل ما يبذل من جهود حثيثة ومن
نوايا طيبة ،ال يزال املشاة يتعرضون لإلصابات .وعندما تتسم االستجابة التالية للتصادم بالكفاءة ،ميكنها تقليص عواقب
اإلصابات الشديدة ،ومنها اإلصابة باألمراض لفرتات طويلة أو الوفاة .واملشاة الذين تصدمهم مركبات التي تتسم مبعدالت
عالية لنقل الطاقة (املركبات الرسيعة) يصابون بإعاقة حركية دامئة ،وترتفع بينهم معدالت الوفيات بنسبة تفوق راكبي
املركبات ( .)49وتتاميز أمناط اإلصابات التي يتعرض لها املشاة  -فإصابات الساقني ،والرأس والحوض تشيع بني البالغني.
أما يف األطفال فلوحظ شيوع اإلصابات يف الرأس والرقبة ،تليها إصابات العضالت والهيكل العظمي .وبصفة عامة ،فإن
إصابات الرأس هي األكرث تهديدا ً للحياة بينام ترتافق إصابات األطراف بأمناط من اإلعاقة الطويلة األمد .وتعتمد شدة
هذه اإلصابات عىل عدة عوامل ،منها نقل الطاقة (أي رسعة املركبة) ،وزاوية التصادم ،وجانب الجسم الذي يتلقى
الصدمة األوىل عند التصادم مع املركبة ،وتصميم املركبة (انظر الوحدة األوىل) .ويتعني أن تؤخذ هذه العوامل يف االعتبار
عند القيام بجهود لتنظيم وتوفري الرعاية التالية للتصادم (.)50
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وتتضمن الرعاية التالية للتصادم مجموعة متتالية من اإلجراءات والرعاية ،التي تهدف إىل خفض تأثري عواقب اإلصابة فور
حدوث التصادم (انظر الشكل  .)1-4وقد ال يحتاج املرىض الذين يعانون من إصابات بسيطة إىل رعاية طبية متقدمة أو
إىل االحتجاز باملستشفى .أما املصابون بإصابات شديدة ،فإن األمر يستدعي سلسلة من خطوات الرعاية ،تبدأ باإلجراءات
التي يقوم بها من كان موجودا ً وقت وقوع التصادم ،ثم إتاحة نظام الرعاية الطبية السابقة عىل دخول املستشفى ،ثم
الخدمات الطبية الطارئة ،ثم الرعاية الحاسمة للرضوح باملستشفى وتقديم خدمات إعادة التأهيل لدمج الضحايا ،من
جديد ،يف الحياة العملية والعائلية .وتعتمد فعالية تلك السلسلة والنتائج التي يصل إليها املصاب ،عىل مدى قوة كل
حلقة من حلقات تلك السلسلة ( .)51ويف النظم املتطورة واملتكاملة للرعاية بالرضوح ،يُق َّدم هذا النوع من الرعاية
بصورة منظمة بدءا ً من الوقاية من اإلصابات إىل الرعاية السابقة عىل دخول املستشفى ،ثم الرعاية باملستشفى ،ثم إعادة
التأهيل للمشاة املصابني وغريهم من مستخدمي الطرق يف إطار متكامل.
الشكل   1.4سلسلة رعاية املصابني من املشاة

اإلسعافات األولية
يقدمها من كان
موجودا ً وقت
التصادم

إعادة التأهيل

إتاحة خدمات
الطوارىء
الطبية

الرعاية املركزة

رعاية ما قبل
املستشفى عىل
جانب الطريق

التدخل عىل يد
أخصائيني
التشخيص
الرسيع

النقل املناسب
للمستشفى
اإلنعاش املبكر

املصدر :مقتبس من سلسلة إنقاذ الحياة (انظر املرجع .)52

رعاية ما قبل املستشفى
تحدث غالبية الوفيات الناجمة عن اإلصابات عىل الطرق قبل أن يصل املريض إىل املستشفى .وتقديم رعاية ما قبل
املستشفى يف الوقت املناسب والنقل الرسيع ملرفق صحي أو مركز مناسب للرضوح ،أمر جوهري يحدد النتيجة التي
يصل إليها املصاب .وقام عدد من البلدان املرتفعة الدخل بإنشاء نظم معقدة ومكلفة لتقديم الرعاية الطبية الطارئة،
حيث توجد خدمة طبية رسمية للطوارىء ،يسهل الوصول إليها من خالل رقم هاتف للطوارىء ،وال سيام يف املناطق
الحرضية ،يقدم فيها مهنيون مدربون الرعاية السابقة عىل دخول املستشفى .ويتم نقل املصاب بسيارة إسعاف مجهزة
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بأجهزة مراقبة ،وطيف واسع من األدوية والتواصل الالسليك .ويوجد يف تلك السيارة أيضاً طبيب أو مساعدون طبيون
من غري األطباء لتقديم الرعاية املتقدمة للرضوح قبل الدخول إىل املستشفى .والهدف من هذه الخدمة هو رسعة تحديد
اإلصابات املهددة للحياة ومعالجتها قبل أن يصل املريض إىل مركز الرعاية الحاسمة .لقد ثبت أن فرز اإلصابات ونقلها
مبارشة إىل مركز الرضوح يخفضا معدالت الوفيات بني املصابني بإصابات شديدة ،مبن فيهم املشاة ( .)53ويف الكثري من
املجتمعات ،يكون األفراد املوجودون وقت حدوث التصادم ،وغريهم من املستجيبني األوائل مثل الرشطة وعامل اإلغاثة
ورجال اإلطفاء مدربني عىل اإلسعافات األولية ملساعدة هؤالء الضحايا قبل وصول املساعدات الطبية إىل مكان التصادم.
وجدير باملالحظة أن غالبية السكان يف العامل ال يتاح لهم مثل هذا املستوى الرفيع من الرعاية التي تسبق الدخول إىل
املستشفى .ففي العديد من البلدان ،يتلقى عدد قليل من الضحايا العالج يف مكان التصادم ،ويتم نقل عدد أقل إىل
املستشفى يف سيارة إسعاف .ومن ثم ،فكثري من الضحايا قد يتعرضون ،دون داع ،للموت يف مكان التصادم أو خالل
الساعات األوىل التي تيل اإلصابة .وهناك طرق عديدة لتقوية نظام الرعاية السابقة عىل دخول املستشفى يف املواقع ذات
املوارد املحدودة ،وذلك من خالل البناء عىل ما هو قائم بالفعل ،وتعبئة املوارد املجتمعية .ولقد قام العديد من البلدان
بتدريب السائقني التجاريني ،والعاملني املجتمعيني وغريهم من املجموعات عىل تقديم الرعاية السابقة عىل دخول
املستشفى للمصابني من املشاة ،وحقق هذا األمر نجاحات متفاوتة .وينبغي أن تهدف اسرتاتيجية تأسيس نظم اإلغاثة
الطارئة إىل ضامن توافر املعدات واإلمدادات وإرساء الهياكل التنظيمية واستخدامها ،إليجاد نظام فعال وقابل للتكيف
لرعاية املصابني قبل دخولهم املستشفى (.)54

رعاية الرضوح باملستشفى
يحصل الشخص املصاب عىل أقىص فائدة ممكنة إذا تم نقله عىل الفور إىل مستشفى مناسب لتلقي الرعاية .وميكن
ملقدمي الرعاية السابقة عىل املستشفى ،من خالل فرز اإلصابات ،توجيه املرىض نحو املستشفى املناسب ،واملجهز للتعامل
مع اإلصابات التي لحقت بهم .وكثريا ً ما يتعرض املصابون إىل اإلصابة "برضوح متعددة يف أجزاء متفرقة من الجسم"
أو إصابات كثرية ومن ثم تكون النتائج أفضل إذا ما عولج هؤالء املصابون يف مراكز الرضوح التي تتمتع بقدرات عالية
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للتعامل مع هؤالء املرىض .ولقد قام العديد من البلدان املرتفعة الدخل بتحديد مستشفيات أو مراكز ملعالجة الرضوح
ذات موارد مادية كافية ،وعاميل رعاية صحية مدربني ملعالجة املصابني .ولقد أثبت هذا األسلوب نجاعته يف تحسني
النتائج الصحية للمصابني يف كثري من البلدان املرتفعة الدخل ( .)55وأصدرت الكلية األمريكية للجراحني دالئل إرشادية
حول دعم الحياة املتقدم يف حاالت الرضوح  ،ATLSعرضت نُ ُهجاً موحدة ومعيارية للمرىض ذوي اإلصابات الشديدة،
وأظهر تطبيق تلك الدالئل يف معالجة املصابني نجاعته يف تحسني بقاء املرىض عىل قيد الحياة ( .)56ولذا فمن األهمية
مبكان تدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية واملعنيني برعاية املصابني ،عىل تلك الربوتوكوالت ،وهو مطلب إلزامي
يف العديد من البلدان .إن عملية اإلنعاش الرئيسية للرضوح يجب أن تكون نتاج عمل فريق متكامل ،يكون لكل فرد
مدرب فيه دور محدد يف معالجة املرىض .ولقد أثبتت مثل هذه الفرق قدرتها عىل تقليص وقت اإلنعاش بصورة ملموسة
( .)57أما التحسينات التي تجرى عىل الرعاية يف املستشفى فال تحتاج بالرضورة إىل تقنيات أو معدات عالية التكلفة.
كام ميكن تحقيق رعاية الرضوح بأسعار معقولة وبأسلوب مضمون االستمرار من خالل توفري التدريب ،والتنظيم األفضل
والتخطيط ،والربامج البسيطة لتحسني الجودة (.)58

إعادة التأهيل
يتعرض الكثري من الناجني من اإلصابات لإلعاقات البدنية التي تحد من حركتهم وأدائهم الوظيفي (انظر اإلطار .)10-4
وميكن تفادي عدد كبري من تلك العواقب والحد منها من خالل خدمات إعادة التأهيل املبكرة والتي تقدمها فرق
متعددة التخصصات .وتعد خدمات إعادة التأهيل من العوامل الرئيسية لرعاية الرضوح ،وينبغي توافرها ملن يحتاجها.
وهناك اتجاه متزايد لتقديم جميع الخدمات املشار إليها آنفاً إىل املصابني بأسلوب متكامل ،من خالل نظام شامل
للرضوح ،يتمثل يف شبكة متكاملة لالستجابة لإلصابات تشمل جميع املرافق القادرة عىل رعاية املصابني .وعىل سبيل
املثال ،متتلك الواليات املتحدة رؤية خاصة بنظام مستقبيل للرضوح ،يهدف إىل تعزيز صحة املجتمع من خالل نظام
محكم ملنع اإلصابات ،وتوفري الرعاية الوجيزة وإعادة التأهيل ،يتم دمجه بشكل كامل مع نظام الصحة العمومية يف أي
مجتمع .ومن املتوقع ألنظمة رعاية الرضوح أن تكون قادرة عىل تحديد عوامل الخطر ،والتدخالت ذات الصلة ،للوقاية
من اإلصابات يف املجتمع ،وتعظيم فرص توفري واالستفادة من املوارد املثىل للمرىض الذين يحتاجون إىل رعاية وجيزة
للرضوح .ومن املأمول أن تلبي نظم الرضوح الطلبات اليومية لرعاية الرضوح ،وأن تشكل أساساً للتأهب للكوارث .أما
املوارد الرضورية لكل مكون من مكونات نظام الرضوح فسوف يتم تحديدها بصورة واضحة ،ونرشها ،ودراستها من أجل
ضامن حصول جميع املصابني عىل مستوى مالئم من الرعاية يف التوقيت املناسب ،وبطريقة منسقة وعالية املردود (.)59
عىل البلدان أيضا أن تكون مستعدة للتعامل مع املصابني من خالل تقليص ما يتعرضون له من عواقب ،وتعزيز جودة
حياتهم .إن الطريقة التي يتم التعامل بها مع املصابني من املشاة عقب تعرضهم لتصادمات عىل الطرق تحدد فرص
بقائهم عىل قيد الحياة ونوعية هذه الحياة .أما املكونات الثالثة للرعاية والتي ذكرت أعاله وهي – ما قبل املستشفى،
ويف املستشفى ،وإعادة التأهيل – فريتبط بعضها ببعض لتكون سلسلة الرعاية.
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اإلطار  :10-4املشاة ذوو اإلعاقة
ميثل ذوو اإلعاقة  % 15من سكان العامل ( )60غري أن نسبة
اإلعاقات الناجمة عن تصادمات املشاة غري واضحة .ولكن املعلوم،
بصفة عامة ،هو أن معدالت اإلصابات أعىل بني األطفال والبالغني
ذوي اإلعاقة ( .)64-61وعىل سبيل املثال:
• كشفت دراسة أجريت يف الواليات املتحدة أن معدل تصادم
املركبات اآللية باألطفال ذوي اإلعاقة باعتبارهم مشاة أو راكبي
دراجات من املحتمل أن يزيد بأكرث من خمسة أضعاف ذات
املعدل بني األطفال من دون إعاقة (.)64
• وأظهرت دراسة أخرى يف نيوزيلندا أن احتامل تعرض األطفال
الذين يعانون من مشكالت يف الرؤية إلصابات املشاة يزيد
مبقدار أربعة أضعاف عن سائر األطفال ،واألطفال الذين يعانون
مشكالت يف السمع يتضاعف احتامل وقوع إصابات املشاة
بينهم (.)65
وعالوة عىل ما تقدم ،فإن ذوي اإلعاقة ،مثلهم مثل سائر
مستخدمي الطريق ،قد يشعرون بالقلق والتوتر عند التنقل
عىل الطرق التي تفتقد للمعابر املناسبة أو عند استخدام أجهزة
املساعدة الشخصية (.)67 ،66
ويرتفع الخطر الذي يتعرض له املشاة من ذوي اإلعاقة لألسباب
التالية (:)64
• قد يعرب من يعاين من اعتالالت يف الحركة الطريق بصورة أبطأ،
وقد يزداد خطر تعرضه للسقوط إذا كانت أرصفة املشاة أو
أسطح الطرق غري مستوية.
• سوف يشعر مستخدمو الكرايس املتحركة بالحرمان إن مل تكن
هناك فتحات يف األرصفة أو إذا كان من الصعب الوصول إىل
الطريق ،وقد يجدون صعوبة يف تفادي حركة املرور أثناء العبور.
• ضعيفو البرص أو السمع قد ال يتمكنون من توقع ما يحدث
ومن ثم ال يستطيعون تفادي مستخدمي الطريق اآلخرين.
• قد ال يتمكن ذوو اإلعاقة الذهنية من تكوين تقديرات سديدة
بشأن السالمة – معرفة متي ميكنهم عبور الطريق بسالم -أو
رمبا يترصفون بصورة غري متوقعة.
ميكن للتغيري يف البيئة أن يحد من تأثر ذوي اإلعاقة بإصابات
الطرق ( .)64فمثال ،استخدام بالطات ناتئة يف الرصف ميكن أن
ينذر ضعاف البرص بالحواف وباألرصفة ،ويدلهم عىل األماكن
اآلمنة للعبور .وقد أظهرت البحوث الجديدة بعض أساليب
توفري مرافق أفضل للسالمة عىل الطرق لذوي اإلعاقة .فالبحوث
التشاركية التي أجريت يف بابوا غينيا الجديدة ،مثالً ،استكشفت
رؤى متخذي القرارات املسؤولني عن الطرق املحلية وذوي اإلعاقة
حول تخطيط الطرق يف املناطق الريفية والحرضية ،بهدف تعزيز

دمج ذوي اإلعاقة يف عمليات تخطيط الطرق .وقد أسفرت
هذه البحوث العملية عن زيادة الوعي وإقامة رشاكات (.)68
أما البحوث التي أجريت يف اململكة املتحدة فقد قامت بدراسة
تجارب املصابني بالصمم من حيث السالمة عىل الطريق – وضمت
السائقني واملشاة -ووضعت توصيات لتحسني سالمتهم ،واستجابة
الرشطة لتلبية احتياجاتهم ( .)70 ،69غري أنه ال تزال هناك حاجة
إىل إجراء املزيد من البحوث حول مخاطر اإلصابات التي يتعرض
لها ذوو اإلعاقة ،وحول االسرتاتيجيات املناسبة للوقاية (.)71
أوضح التقرير العاملي حول اإلعاقة ،أهمية القدرة عىل الوصول،
وتتضمن مالمحها الرئيسية ما ييل (:)61
• توفري أماكن مفتوحة يف األرصفة أو عمل أرصفة منحدرة؛
• معابر آمنة عرب الشوارع ،مزودة بإشارات وعالمات يسهل عىل
ضعاف البرص والسمع التعرف عليها ،وتخصيص فرتات زمنية
تسمح بعبور من يعانون من اعتالالت يف الحركة؛
• مداخل إىل املباين يسهل الوصول إليها؛
• مسار يسهل الوصول إليه ينتقلون من خالله إىل جميع
املساحات؛
• سهولة الوصول إىل املرافق العامة ،مثل املراحيض.
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 3-4املوجز
يف ما ييل موجز ملا تضمنته هذه الوحدة من معلومات:
• •توافر تدخالت فعالة لتحسني سالمة املشاة .ينبغي أن تتبع عمليات التنفيذ أسلوباً شامالً يركز عىل التدابري
الهندسية ،وتدابري إنفاذ القوانني ،والتثقيف .فاتباع أسلوب واحد ال يكون فعاالً يف العادة ،لذا هناك حاجة
إىل مجموعة متنوعة من التدابري حتي ميكن التصدي بصورة شاملة لطيف املخاطر التي يتعرض لها املشاة يف
مختلف املواقع.
• •التدخالت التي أثبتت فعاليتها هي تلك التي تعمل عىل خفض رسعة املركبات ،وفصل املشاة عن أشكال املرور
األخرى ،وزيادة إمكانية رؤية السائقني للمشاة ،وتغيري سلوكيات املشاة وقائدي املركبات من خالت حمالت
عامة للتثقيف وإنفاذ القوانني ،وتحسني تصميم املركبات وتحسني رعاية املصابني.
• •يجب النظر إىل املشاة عىل أنهم مجموعة متنوعة االحتياجات والقدرات .فاحتياجات املجموعات الخاصة من
املشاة مثل األطفال واملسنني وذوي اإلعاقة ،يجب مراعاتها كأولويات عند وضع التدابري أو تنفيذها.
• •أوضحت دراسات الحالة التي قدمت يف هذه الوحدة عددا ً من العوامل الرئيسية للنجاح ،وهي:
◁ ◁أهمية القيادة السياسية عىل مستويات إدارية متعددة؛
◁ ◁مشاركة ومساهمة العديد من أصحاب الشأن؛
◁ ◁الحاجة إىل التخطيط وتخصيص املوارد؛
◁ ◁أهمية وضع األهداف؛
◁ ◁دور استدامة الجهود عىل مدى فرتة زمنية طويلة؛
◁ ◁أهمية تنفيذ التدخالت الفعالة؛
◁ ◁الحاجة إىل التقييم (انظر الوحدة الخامسة).
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عرضت الوحدة الرابعة نظرة شاملة عامة وأمثلة للتدخالت الرئيسية التي ميكن تنفيذها لتحسني سالمة املشاة،
مع الرتكيز عىل الحاجة إىل دمج ال ُن ُهج الهندسية ،ونُ ُهج إنفاذ القوانني ،وال ُن ُهج التثقيفية .وتناقش هذه الوحدة سبل
تقييم تأثريات تلك التدخالت ،وتدعو لسالمة املشاة.
وتنقسم هذه الوحدة إىل قسمني:
 1-5تقييم تدخالت سالمة املشاة :ويقدم هذا القسم املبادىء األساسية لتقييم تدخالت سالمة املشاة .ويناقش
أهمية التخطيط املسبق للتقييم مع تقديم أمثلة حول املؤرشات التي ميكن استخدامها لهذه العملية مع مدخالت
ونواتج تقييم تدخالت سالمة املشاة.
 2-5الدعوة لسالمة املشاة :يقدم هذا القسم املبادىء األساسية للدعوة إىل سالمة املشاة ويذكر أمثلة عىل أنشطة
الدعوة لهذه القضية .ويركز عىل الحاجة إىل أسلوب اسرتاتيجي يشمل جهود مستدامة عىل مدى فرتة زمنية من
الوقت ،وتحديد أولويات مجاالت الرتكيز ،وتكوين التحالفات ،وتعزيز الحلول املسندة بالبينات ،ومراجعة ما يحرز
من تقدم.

 1-5تقييم تدخالت سالمة املشاة
التقييم مكون جوهري من مكونات تدخالت سالمة املشاة .فالتقييم الشامل الذي ينفذ بدقة وبصورة صحيحة،
يقيس فعالية الربنامج ويُقيِّم ما إذا كانت النتائج املرجوة قد تحققت .وميكن لعملية التقييم أن تحدد النجاحات
والعقبات ،وتقدم رؤى حول كيفية تعديل الربامج حتى تتحقق الغايات .وتعد نتائج التقييم مدخالت أساسية
ملتخذي القرارات املعنيني بربامج سالمة املشاة .وتقدم هذه النتائج أيضاً محت ًوى ميكن نرشه واالستفادة منه يف
تحسني األفكار واملبادرات ،كام تسهم يف التعلم من الخربات العاملية.
قد يكون هناك بعض التنوع يف األساليب املعينة التي تنتهجها الوكاالت املختلفة يف التخطيط ،واختيار سبل التقييم
ونرش النتائج ،إال أن املبادىء األساسية التي يتعني وضعها يف االعتبار لتقييم برامج سالمة املشاة ،مبادىء ثابتة ال
تتغري (:)1
التخطيط لعملية التقييم :التأكد من أن تكون عمليات الرصد والتقييم يف إطار أي خطة ،أو اسرتاتيجية ،أو تدخل
لسالمة املشاة (انظر الوحدة الثالثة) ،وذلك عىل املستويني الوطني واملحيل .ومن األفضل التخطيط للتقييم منذ
البداية بدالً من البدء فيه أثناء عملية التنفيذ .ومن شأن تحديد أهداف التقييم ،ومنطه واملؤرشات التي يتعني
اعتامدها أثناء مرحلة تخطيط الربنامج ،أن يحسن جودة التقييم يف نهاية املطاف.
تحديد أنشطة الرصد والتقييم القامئة فعليا يف موقعك ،والوكاالت املسؤولة عن تلك األنشطة .ويساعد هذا يف
تحديد البيانات املتوافرة ذات الصلة ،وتطوير عالقات الرشاكة مع الوكاالت املوجودة والعاملة يف مجايل الرصد
والتقييم .كام يجب جمع البيانات األساسية باستخدام الدراسات االستقصائية أو املسوح وقواعد البيانات ،إن
وجدت.
تحديد املؤرشات املناسبة لرصد العمليات واملخرجات والنتائج .يقدم الجدول  1-5قامئة بثالث فئات رئيسية
ملؤرشات رصد وتقييم برامج سالمة املشاة .وعليك أن ترجع إىل الوحدة الثالثة التي تعرض عددا من املؤرشات حول
كيفية جمع البينات لرصد وتقييم ما يحرز من تقدم يف برامج سالمة املشاة.
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الجدول  1.5مؤرشات تقييم برامج سالمة املشاة
نوع املؤرش

األمثلة
الغرض
تقييم ما يحرز من تقدم يف عملية
• تكوين مجموعة عمل.
أو
الربنامج
التغيري ،إلظهار طريقة تنفيذ
• إجراء تقييم للوضع.
النشاط الذي يقيسه املؤرش
• إعداد خطة لسالمة املشاة.
• تحديد أولويات سالمة املشاة يف السياسات والربامج الوطنية واملحلية.
• تنفيذ خطة عمل.

املخرجات

قياس املخرجات أو املنتجات التي تعزى • إصدار ونرش خطة لسالمة املشاة.
لعمليات الربنامج
• إطالق رسمي لخطة سالمة املشاة.
• إقرار الحكومة الوطنية واملحلية بخطة سالمة املشاة.
• تخصيص املوارد البرشية واملالية لخطة سالمة املشاة.
• تأمني مساحات ألرصفة املشاة.

العملية

النتائج

قياس النتائج النهائية لتنفيذ مختلف
األنشطة

• زيادة املعارف والوعي بعوامل الخطر املتعلقة بإصابات املشاة.
• تغيري السلوكيات :الرسعة ،وتعاطي الكحول والقيادة ،وعبور الشوارع،
وإعطاء أولوية املرور للمشاة يف النقاط التي تعطى األولوية للمشاة.
• الحد من الحوادث املميتة واإلصابات التي يتعرض لها املشاة.

إجراء التقييم بصورة متسقة كام هو مخطط له .فور االنتهاء من وضع التصميم املناسب للتقييم وتحديد األساليب
التي ستستخدم – فيام يتعلق بوحدة التحليل ،والسكان ،والعينات ،وطرق جمع وتحليل البيانات  -يتم إجراء التقييم
تبعاً لذلك .وميكن جمع بيانات ومعطيات التقييم من خالل دراسة قواعد البيانات القامئة وإجراء الدراسات االستقصائية
أو املسوح ،وعمليات املراقبة ،وفحص محتوى الكحول يف دم السائقني واملشاة ،وعمليات التدقيق عىل سالمة الطرق،
والتقييامت اإلدراكية (انظر اإلطار  .)1-5كام أن العديد من األساليب املستخدمة يف إجراء تقييم الوضع (انظر الوحدة
الثالثة) ميكن تطبيقها عند إجراء التقييامت.
استخدام نتائج التقييم لتحسني الربنامج وإعالم الناس وغريهم من أصحاب الشأن بالنجاحات والفشل (انظر اإلطار
 .)2-5ينبغي نرش نتائج التقييم ،ومناقشتها واستخدامها من قبل كل من العاملني يف برنامج سالمة املشاة ،والحكومة،
وعموم الناس ،ورعاة مبادرات سالمة املشاة .وعىل هذه املجموعات املختلفة أن تدرس أفضل ما ميكن أن يقدمه الربنامج،
وما ميكنه تجنبه لتحسني سالمة املشاة يف مواقع الرتكيز.
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اإلطار  :1-5كوبري املشاة عىل طريق رسيع رئييس يف كمباال ،أوغندا
أكرث من  %40ممن قتلوا يف التصادمات عىل الطرق يف أوغندا
عام  2010كانوا من املشاة ( .)2وعىل الرغم من السري هو وسيلة
سائدة للتنقل يف معظم البلدان األفريقية ،فإن مرافق البنية
التحتية الخاصة باملشاة ،بصورة عامة ،غري كافية أو غري متطورة،
يف كل من املناطق الحرضية والريفية (.)3 ،4
ويف سياق الجهود املبذولة ملعالجة قضية سالمة املشاة ،تم بناء
كوبري للمشاة تكلف حوايل مئة ألف دوالر أمرييك يف املركز
التجاري ملدينة نكاوا ،عىل بعد حوايل ستة كيلومرتات عن
مركز مدينة كمباال ( .)5وهذا املركز التجاري يكتظ بالعديد
من الحوانيت الصغرية للبيع بالتجزئة ،وبالصناعات ،ويوجد به
ملعب ريايض ،ومكاتب ،وشقق سكنية زهيدة التكلفة ،ومدارس،
وكلها تقع عىل الطريق الرسيع الذي يفصل بني كمباال وجينجا.
وأنشئ كوبري املشاة يف آب/أغسطس  ،1998عندما تنامى
اإلحساس بأهمية سالمة املشاة بسبب صدور قانون سالمة
املشاة يف ذلك الوقت ،ونظرا ً لحدوث عدة تصادمات يف ذلك
املوقع تسببت يف إثارة الرأي العام.
وأظهر تقييم لكوبري املشاة عام  2002النتائج التالية (:)5
• مل يستخدم الكوبري سوى نسبة أعىل قليال من ثلث املشاة.

وكان معظم املستخدمني من اإلناث  %49واألطفال .%79
ولقد أوضح االستخدام الضعيف للكوبري وجود بعض العيوب
يف التصميم ،كام أن موقعه أثار القلق بني املستخدمني من
الناحية األمنية .وكان ضمن ما عرب عنه املستجيبون للتقييم أن
الكوبري غري نظيف ،وإضاءته ضعيفة ويتلكأ األطفال عليه.
كام وجده معظم املشاة غري مناسب ويصعب الوصول إليه.
ومن ثم ،فهناك كثري من املشاة يعربون الطريق التي متر به
املركبات ،ومل يالحظ حدوث أي تغيري عىل كوبري املشاة يف
متوز/يوليو من عام .2012
• وبينام انخفض عدد من قتل من املشاة من مثانية أشخاص
إىل شخصني فقط بعد بناء الكوبري ،إال أن عدد من تعرض
إلصابات خطرية من املشاة ارتفع من  14قبل بناء الكوبري إىل
 17بعده.
هذه النتائج املختلطة املرتافقة مع هذا التدخل املنفرد تدل عىل
الحاجة إىل اتباع أسلوب شامل يف التعاطي مع سالمة املشاة،
حيث كان هناك عدد من التدابري الكفيلة باستكامل الغرض من
الكوبري مثل خفض رسعة املركبات ،وتفعيل القوانني التي تحكم
الرسعة ،وتوفري معابر مرتفعة ،وبناء أرصفة للمشاة ،مع إذكاء
الوعي بهذه التدابري.
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اإلطار  :2-5استمرار التنفيذ والتقييم لتدابري سالمة املشاة يف مدينة نيويورك
تشتهر مدينة نيويورك بالتحسينات التي أجريت يف مجال سالمة
املشاة بصفة خاصة ،وسالمة الطرق املرورية بصفة عامة (.)6
ومن العوامل الرئيسية النحسار معدالت الوفيات بني املشاة يف
مدينة نيويورك ،مواصلة تنفيذ تدابري السالمة وتقييم أدائها .وقد
انخفضت املعدالت السنوية لوفيات املشاة بصورة ملموسة من
 5.8وفاة لكل مئة ألف نسمة يف الخمسينات إىل  2.0لكل مئة
ألف نسمة بني عامي  2000و.)7( 2009
وبينت الجهود التي بذلت مؤخرا يف مجال سالمة املشاة أهمية
األسلوب الشامل يف معالجة هذا املجال .ففي عام  ،2008قامت
إدارة النقل يف مدينة نيويورك ،يف سعيها ملواصلة أو ترسيع
انحسار معدالت الحوادث املميتة للمشاة ،بوضع مجموعة من
األهداف لخفض املعدالت السنوية لهذه الحوادث املميتة بنسبة
( %50من  274إىل  )137بحلول  ،2030مقارنة باملعدالت التي
شهدها عام  .2007كام دلت املعطيات أن نسبة الحوادث املميتة
التي يتعرض لها املشاة وصلت إىل  %52من إجاميل الحوادث
املميتة التي تقع عىل الطرق يف مدينة نيويورك يف الفرتة من 2005
إىل  .2009ولذا فقد حددت نيويورك سالمة املشاة كواحد من
املجاالت الرئيسية التي تحتاج إىل تحسينات.
ويف دراسة أجريت لوضع اسرتاتيجية فعالة لسالمة املشاة ،تم
تحليل أكرث من  7000تصادم حدثت يف نيويورك ،وأسفرت عن
إصابات شديدة ومميتة للمشاة ،لتحديد أسبابها ،وعوامل الخطر
التي أحاطت بها ،والتوزيع املكاين لهذه التصادمات .وكانت نتيجة
التحليل كام ييل (:)7
• عند حدوث التصادم ،كانت نسبة احتامل وفاة املشاة تزيد
عرشة أضعاف عن نسبة وفاة راكبي السيارة.
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•  وكانت عدم انتباه السائق وراء حوايل  %36من التصادمات
التي تسببت يف مقتل املشاة أو إصابتهم إصابة شديدة.
•  %27من التصادمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة املشاة
إصابة شديدة كانت بسبب إخفاق السائق يف التهدئة عند
الدوران يف أحد التقاطعات.
• كانت الرسعة غري اآلمنة مع الرؤية املحدودة للمسافة من
عوامل الخطر التي تناولها التحليل ،وتسببا يف  %21من إجاميل
التصادمات املميتة والشديدة.
• كانت  %8من التصادمات املميتة للمشاة بسبب تناول السائق
للكحول ،وهي نسبة قد تكون أقل من الحقيقة حيث توضح
البيانات مغادرة السائقني ملكان الحادث يف  %21من التصادمات
املميتة والتي تنجم عنها إصابات شديدة.
•  %80من التصادمات املميتة والتي تنجم عنها إصابات شديدة
كانت لسائقني من الذكور.
• كان معظم قاطني مدينة نيويورك يجهلون أن حدود الرسعة
املعيارية يف شوارع املدينة هي  30كم/الساعة.
• تقع  %47من الحوادث املميتة للمشاة يف طريقني رئيسيني ذي
اتجاهني يف مانهاتن ،وهي حي به أكرب منطقتني لألعامل.
•  %74من التصادمات تحدث عند التقاطعات ،إذ تحدث %47
من التصادمات املميتة واإلصابات الشديدة عند التقاطعات
املزودة بإشارات مرور ضوئية آلية ،و %57منها تقع عند عبور
املشاة بينام تشري اإلشارة للسيارات مبواصلة السري.
•  %79من التصادمات التي تتسبب يف مقتل املشاة أو إصابتهم
إصابات شديدة يكون السبب فيها السيارات الخاصة مقارنة
بسيارات األجرة ،والشاحنات والحافالت.
• ميثل املسنون من املشاة (ممن هم أكرب من  65عاما)  %38من

إجاميل الحوادث املميتة ،و %28من الحوادث التي تتسبب يف
إصابات شديدة.
• نسبة من يقتل من املشاة أو يصاب بإصابات شديدة يف كل
ميل من الشارع يف مانهاتن تزيد أربعة أضعاف مقارنة باألحياء
األربعة األخرى.
•  %43ممن يقتلون من املشاة يف مانهاتن يعيشون يف أحياء
أخرى أو خارج مدينة نيويورك.
•  %40من التصادمات التي يتعرض لها املشاة تحدث يف نهاية
فرتة ما بعد الظهر أو يف بداية املساء.
• التصادمات التي تحدث يف ساعات متأخرة من الليل تكون
مميتة بواقع الضعفني عن تلك التي تحدث يف األوقات اآلخرى.
قامت إدارة النقل التابعة ملدينة نيويورك بصياغة خطة عمل
لسالمة املشاة شاركت فيها سائر الوكاالت الرئيسية مثل إدارة
رشطة مدينة نيويورك ،وإدارة نيويورك املعنية بالصحة والصحة
النفسية ،وإدارة مدينة نيويورك املعنية باملركبات .وتركز خطة
العمل عىل مجموعة متنوعة من التدابري املوجهة واملحددة
األهداف بدقة بالغة وهي تدابري هندسية ،وتدابري تفعيل
القوانني ،وتثقيف وإعالم الجمهور .وبدأ تنفيذ هذه الخطة فورا ً
بتعزيز اإلجراءات القامئة بالفعل .وتضمنت الخطة مجموعة من
التدابري التي تم تنفيذها وكان منها:
• إعادة تصميم  30كيلو مرتا ،سنوياً ،من املمرات ذات املعدالت
العالية للتصادمات؛
• تركيب إشارات ضوئية للمشاة مزودة مبؤقت للعد التنازيل يف
 1500تقاطع؛
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• تحديد  75منطقة مدرسية إضافية لتبلغ حدود الرسعة فيها
 30كم/ساعة؛
• تحديد مناطق مجاورة تكون حدود الرسعة فيها منخفضة،
وذلك يف عدد من األحياء عىل مستوى املدينة ،تنخفض فيها
الرسعة إىل  30كم/ساعة؛
• تنظيم حمالت إعالمية وتفعيل حدود الرسعة املقررة عند
املمرات الرئيسية والتقاطعات التي عادة ما يتعذر عىل السائقني
التهدئة عندها.
وهناك عدد آخر من التدابري التي يجري تنفيذها للحد من
اإلصابات والحوادث املميتة عىل الطرق املرورية التي يتعرض لها
املشاة ،وذلك إضافة إىل التدابري الخاصة بسالمة املشاة (.)6
ولقد أجري تقييم لعدد  13تدبريا ً من تدابري السالمة التي نفذت
حديثا يف مدينة نيويورك كان من بينها تدخالت معنية باملشاة
مثل تدخل املرحلة املخصصة بكاملها للمشاة ،ومعابر تتمتع
مبستوى واضح من الرؤية ،وزيادة الوقت املخصص لعبور املشاة،
وتحديد فرتة زمنية ملرحلة تحول الطريق ما بني املشاة واملركبات،
وبناء سياجات "أسوار" لحامية املشاة ،وتقليص عرض الطريق
(تقليص عدد حارات السفر مع إضافة حارات عند الدوران)،
ومطبات الرسعة ،وخفض حدود الرسعة ( .)6وأسفر هذا التقييم
عن أن تنفيذ مثل هذه التدابري والتدخالت قد ساهم يف انخفاض
نسبة إجاميل التصادمات ،وما يتعرض له املشاة من حوادث بنسبة
تراوحت بني  %25و .%51أما التدابري ذات التأثري األقل فكانت
وضع عالمات خفض الرسعة ،وإقامة سياجات لحامية املشاة عىل
الوصالت بني التقاطعات (.)6
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 2-5الدعوة لسالمة املشاة
ال تضمن أي خطة الخروج بنتائج مستدامة بعد تنفيذها حتى وإن ارتكزت عىل بينات وراعت الظروف املحلية.
ويغلب ،بطبيعة الحال ،عىل عدد كبري من املؤسسات أن تقاوم التغيري ،وعندما يكون التغيري رضورياً لتحقيق مساواة
وعدالة أكرب ،تزداد الحاجة إىل مامرسة ضغوط عالية لتحقيقه ،وال سيام إذا كانت القضية أو املجموعة محل البحث
قد عانت ،بصورة تقليدية ،من اإلهامل .أما املجموعات التي متارس الدعوة أو الضغط فيمكن أن تكون أساسية يف
خلق أوضاع تشجع سياسات وبرامج التغيري (انظر اإلطار  .)3-5وتنشد أنشطة الدعوة إذكاء الوعي بقضية ما من
أجل التأثري عىل السياسات ،والربامج ،واملوارد املخصصة لهذه القضية (.)8

اإلطار  :3-5مؤسسة ليفنج سرتيتس Living Streets
يف عام  ،1929اهتمت مجموعة من الناس ،يف اململكة املتحدة،
باملد املتنامي الستخدام السيارات وما ترافق معه من زيادة يف
وفيات السائرين .وقد قررت هذه املجموعة العمل وتكوين
رابطة املشاة ،والتي أصبحت عام  2001رابطة ليفنج سرتيتس
 .Living Streetsوكانت هذه املجموعة هي الصوت الوطني
الذي يعرب عن املشاة يف اململكة املتحدة عرب تاريخها .ويف
السنوات األويل نجحت الحملة يف فرض اختبار القيادة ،وعمل
معابر املشاة العرضية املستوى واملميزة بخطوط بيضاء ،وحدود

للرسعة بلغت 50كم/ساعة .وتؤثر املجموعة ،يف الوقت الحارض،
عىل متخذي القرارات عىل املستوى الوطني واملحيل ،وتدير
مشاريع لتشجيع الناس عىل السري ،والعمل عىل تحويل الشوارع
إىل شوارع آمنة ،جذابة ،وممتعة يرغب الناس يف امليش بها.
ولها مجموعات محلية تتبعهم يف جميع أنحاء اململكة املتحدة،
كام يشارك أكرث من  1.6مليون طفل سنويا يف حملتها السنوية
بعنوان "الذهاب سريا إىل املدرسة".

تأخذ الدعوة إىل سالمة املشاة أشكاال متعددة منها (:)9
• •حث املسؤولني يف القطاع العام عىل تغيري السياسات ،والخطط واملشاريع حتى تكون أكرث استيعابا لقضية
سالمة املشاة والتنقل؛
• •تعزيز أهمية السري اآلمن وإيجاد طلب أوسع ملجتمعات آمنة صالحة للميش فيها (انظر اإلطار )4-5؛
• •توفري الخربات لصالح املجتمعات؛
• •حث قادة املجتمع أو املسؤولني العاملني يف القطاع العام عىل تضييق الشوارع ،ووضع إشارات ضوئية للسري
مع توسيع أرصفة املشاة؛
• •رعاية إقامة ممرات للسري يف األحياء حتى يتعرف الناس عىل فوائد ومزايا السري؛
• •اإلدالء بالشهادة يف جلسات االستامع؛
• •التظاهر يف الشوارع من أجل إذكاء الوعي بالطرق غري اآلمنة لسري املشاة.
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اإلطار " :4-5الطرق املسدودة أمام حركة املركبات اآللية"
أنىشء اتحاد املشاة الدويل عام  1963كمنظمة جامعة تشمل
املجموعات الوطنية املدافعة عن باملشاة .ويف عام  2005أعيد
تنظيم اتحاد املشاة الدويل بدعم من اتحاد املشاة السويرسي
وإحدى املؤسسات الخاصة ،وهو اآلن شبكة متنامية من اتحادات
املشاة من كافة بقاع العامل ،عالوة عىل سائر املؤسسات واآلفراد
املعنيني بالسري .والهدف الذي يسعى اتحاد املشاة الدويل إىل
تحقيقه هو الرتويج لحق الحركة الكاملة والتنقل سريا ً للناس،
والدفاع عن هذا الحق .ويف محاوالته لرتجمة هذه األهداف إىل
سياسات ،يسعى االتحاد بخطى حثيثة للعمل من أجل الوقاية من
التصادمات واإلصابات التي تحدث عىل الطرق املرورية.
وميثل اتحاد املشاة الدويل ،اهتاممات املشاة عىل املستوى الدويل،
ويعمل مع وكاالت األمم املتحدة واالتحاد األورويب ،ويتعاون
مع مجموعة واسعة من املنظامت غري الحكومية .وخالل العقد
املنرصم كان التزام اتحاد املشاة الدويل الطويل األمد يتمثل يف
القيام بتمثيل وعرض مشاكل وأعباء السائرين من مستخدمي
الطرق ،إىل اللجان التقنية التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية
ألوروبا التابعة .أما يف السنوات األخرية ،فقد بدأ االتحاد يف تنفيذ
عدد من املشاريع التجريبية مثل مرشوع "الطرق املسدودة أمام

حركة املركبات اآللية" ،وهو مرشوع يهدف إىل إقناع السلطات
بتحديث عالمات الشوارع "الطرق املسدودة" حيث ميكن للمشاة
وراكبي الدراجات املرور فيها.
يقوم مرشوع الطرق املسدودة أمام حركة املركبات اآللية عىل
تكرار التناقضات يف الفتات الشوارع :حيث الشوارع التي يوجد
بها عالمة نهاية الطريق ،غالبا ما تكون مغلقة أمام السيارات
فقط ،ولكنها ،يف نفس الوقت ،قد تكون هي األفضل واألكرث أمانا
لراكبي الدراجات واملشاة .ويقوم اتحاد املشاة الدويل بتقديم
مجموعة من األدوات لالتحادات املحلية للمشاة ملعاونة البلديات
يف إحداث تغيري طفيف يف العالمات – عندما يكون ذلك مسموح
قانونا -حتى يحصل املشاة وراكبو الدراجات عىل املعلومات
املناسبة .وعادة ما تكون النتيجة املبارشة إحداث تحسن بسيط
يف عالمات الطريق ،إال أن القيمة الحقيقية لهذا املرشوع هو أنه
قد يشجع مهنديس املرور املحيل عىل التفكري بصورة خالقة خارج
النطاق التقليدي ،ووضع احتياجات املشاة وراكبي الدراجات،
ببساطة ،يف االعتبار .وخالل هذه العملية ميكن التحادات املشاة
أن تجد لنفسها مكانا كرشيك مع السلطة يف البلدية ،ومن ثم
كجزء من الحل.

املصدر8 :

نهاية الطريق (مشاة)

نهاية الطريق (مشاة
وراكبي دراجات)

نهاية الطريق للجميع
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يعتمد أسلوب املجموعات يف الدعوة عىل األساليب الشخصية واملهارات التي يتحىل بها قادة تلك املجموعات ،عالوة عىل
اتصاالتهم السياسية .ومهام كانت مهارات ونقاط القوة لدى املجموعة الرائدة ،فإن املبادىء الستة التالية تنطبق عىل
معظم الجهود املبذولة للدعوة للسالمة عىل الطرق (:)10-8
-1التزام طويل األمد :نادرا ما يتحقق التغيري بني ليلة وضحاها ،وحتى يف البلدان التي يكون مستوى األداء فيها جيدا ً،
فإن تحقيق أي انخفاض يف الحوادث املميتة التي يتعرض لها املشاة يحتاج إىل أعوام وأعوام .وباملثل فإن الدعوة
لتغيري السياسات لتتناسب مع سالمة املشاة تحتاج إىل ساعات ال تنتهي من الجهود املبذولة ،وتشمل العمل يف اللجان
االستشارية ،وتتبع وتقييم املشاريع والخطط ،وتقديم التعليقات واإلفادات ،والدعوة للتغيري نحو إجراءات التشغيل
القياسية مثل معايري تصميم الشوارع ،وسياسات وضع العالمات عند نقاط العبور .ومن ثم فإن اإلرصار وااللتزام عىل
األمد الطويل من أسس تحقيق النجاح.
-2تحديد أولويات مجاالت االهتامم والرتكيز :فلتعتمد أسلوباً اسرتاتيجياً من خالل تحديد بضع أولويات رئيسية معا
والرتكيز عليها .ويتطلب تحديد مجاالت الرتكيز إجراء تقييم جيد لسالمة الطريق ،والوضع السيايس يف املوقع املحيل
(انظر الوحدة الثالثة) .وبدال من البدء يف طيف واسع من األنشطة التي قد ال تسفر عن أية نتائج ،يكون من األفضل
توخي الدقة يف استهداف الجهود املبذولة يف الدعوة ،حتى ميكن تحقيق أقىص استفادة من الوقت ومن املوارد
املحدودة ،للحصول عىل أكرب مكتسبات ممكنة .وعىل املجموعات العاملة يف الدعوة أن تكون واقعية من حيث
الحكم عىل العاملني معها وعىل رشكائها وما ميكنهم تقدميه ،واالكتفاء بعدد محدود من املشاريع يف كل سنة ،وال سيام
يف السنة األوىل من العمل.
-3تعزيز الحلول املسندة بالبينات :من املهم ضامن ارتكاز الجهود عىل أفضل البينات العلمية .وعىل املنظامت غري
الحكومية أن تواصل الحوار مع خرباء السالمة عىل الطرق حتى تواكب دامئاً أحدث املعارف واملامرسات امليدانية ،وأن
تستخدم هذا الحوار وما يتبعه من تفاهم لتعزيز استمرار البحوث واألنشطة .ويف بعض املواقع ،قد تتعارض أفضل
البينات العملية مع الفهم الشائع ،وهنا يظهر دور املنظامت غري الحكومية يف حل هذا التعارض.
-4استخدام املوارد القامئة :من املفيد استخدام املواد واملوارد املتوافرة لتجنب ازدواجية الجهود .وهناك العديد من
املنظامت تقدم مواد ميكن استخدامها لدعم املبادرات الوطنية واملحلية للسالمة عىل الطرق ،وهي مواد ميكن
مواءمتها لتناسب الجامهري ذات الصلة ،كام ميكن ترجمتها إىل اللغات املناسبة.
-5إنشاء شبكة للدعوة :من املهم االنخراط مع الرشكاء .وقليل من املنظامت غري الحكومية ميكنها العمل بنجاح بدون
دعم رشكاء من الحكومة ،والجامعات ،والقطاع الخاص ،واملؤسسات أو الهيئات مثل الرشطة ،واإلطفاء والخدمات
الطبية .كام أنها تحقق مكاسب إضافية من خالل تعاونها مع غريها من املنظامت غري الحكومية لتنسيق الرسائل،
ومساندة بعضها البعض يف األنشطة وتعبئة املوارد .وال ميكن إغفال أهمية االنخراط مع الرشكاء ،والرتويج ألعامل
مامثلة والتحدث كمجتمع واحد له صوت واحد ميثله.
-6مراجعة التقدم بصورة منتظمة :ملا كانت معظم جهود الدعوة تسهم يف إذكاء الوعي العام ،فإن الدعوة التي تكون
لها أهداف واضحة ميكنها املساهمة بأقىص فعالية يف إحداث تغيري مادي قابل للقياس .وحتى إذا عجزت إحدى
املنظامت عن رصد برامجها بالتفصيل ،يكون من املفيد لها بذل جهود واعية لتحديد بعض تدابري النجاح قبل بدء أي
نشاط .وينبغي بعد ذلك استخدام هذه التدابري ملقارنة التقدم املحرز قبل وبعد الدعوة ،لتحديد ما إذا كانت هناك
حاجة إىل إعادة توجيه أو تصميم الجهود بصورة أو بأخرى.
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وميكن للمجموعات العاملة بالدعوة تيسري تنفيذ التدابري الواردة يف الوحدة الرابعة من خالل:
• •إذكاء الوعي بسالمة املشاة.
• •جذب انتباه الحكومات املحلية والوطنية نحو الحاجة إىل إعطاء األولوية لسالمة املشاة يف السياسات والربامج.
• •حشد العمل عىل املستوى املحيل لتنفيذ تدابري سالمة املشاة.
• •خلق الطلب العام عىل تدابري سالمة املشاة.
• •نرصة حقوق األطفال يف السالمة ،وكذلك حقوق املسنني وذوي اإلعاقة (انظر اإلطارات  1-4و.)11-4

 3-5املوجز
ويف ما ييل ملخص ملحتوى هذه الوحدة:
• •التقييم جزء ال يتجزأ من عملية التنفيذ .ومن الرضوري التخطيط إلجراء التقييم من حيث األهداف ،واملرامي ،والقامئني
بالتقييم ،واملؤرشات ،واألساليب ونرش النتائج .ويجب أن يسبق التخطيط للتقييم أي عملية من عمليات التنفيذ.
• •ميكن للمجموعات املعنية بالدعوة أن تضطلع بدورهام يف إيجاد أوضاع ترعى تنفيذ التدابري الخاصة بسالمة املشاة.
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امللحق األول
إطار عمل شامل للسري اآلمن :مبادىء اسرتاتيجية
يقدم امليثاق الدويل للسري إطار عمل شامل الستيعاب احتياجات السائرين عىل األقدام ،والخطوات العملية التي
تتخذ لتوفري مجتمعات آمنة ،تتمتع بالصحة ،والكفاءة حيث يختار فيها الناس مامرسة رياضة السري .وبناء عىل
مناقشات مكثفة مع خرباء من العامل أجمع ،قدم امليثاق الدويل للسري مثانية مبادىء اسرتاتيجية ،لكل مبدأ منها
قامئة عملية بالخطوات التي ميكن تنفيذها يف معظم املجتمعات ( .)1ويف ما ييل رشح لكل مبدأ من هذه املبادىء
الثامنية:
• •تعزيز الحركة الشاملة للجميع :يتمتع الناس بشوارع ،وميادين ،وأبنية ونظم للنقل العام يسهل الوصول إليها
برصف النظر عن العمر ،والقدرة ،والجنس ،ومستوى الدخل ،واللغة ،والعرق ،والخلفية الثقافية أو الدينية ،مام
يعزز حرية واستقاللية الجميع ،ويساهم يف الدمج املجتمعي.
• •حسن تصميم وإدارة املساحات واألماكن املخصصة للناس :بيئات صحية ،مناسبة وجذابة مصممة وفقاً
الحتياجات الناس ،بحيث ميكنهم التمتع بحرية يف األماكن العامة بالراحة والسالمة بعيدا ً عن الضوضاء
والتلوث.
• •تحسني التكامل بني الشبكات :شبكة من الطرق املخصصة للسري متصلة ببعضها ،ومبارشة ،ويسهل تتبعها،
تتسم باألمان ،والراحة ،والجاذبية ،وجودة الصيانة ،تربط بني املنازل ،واملحال ،واملدارس ،واملتنزهات ،وأماكن
تغيري وسائل النقل العام ،وتوصل أيضاً إىل املساحات الخرضاء وغريها من الوجهات الهامة.
• •التخطيط الداعم الستخدام األرايض واملساحات :إن سياسات تخطيط استخدام األرايض واملساحات ،والتي
تسمح للناس بالسري إىل معظم الخدمات واملرافق ،تزيد من فرص السري ،وتحد من االعتامد عىل السيارة
وتساهم يف الحياة املجتمعية.
• •خفض مخاطر الطريق :تصميم الشوارع وتنظيمها بحيث تقي من التصادمات ،ويف نفس الوقت تكون آمنة
ومناسبة للسائرين وتدخل البهجة عىل نفوسهم – وال سيام األطفال ،واملسنني ومن لهم قدرات محدودة.
ويتضمن هذا سن وتفعيل قوانني السالمة عىل الطرق.
• •انخفاض الجرائم وتراجع الخوف منها :بيئة حرضية مصممة ومصانة وتحميها الرشطة للحد من الجرمية
والخوف منها ،تعطي الثقة لكل من يختار السري.
• •سلطات أكرث دعامً :سلطات توفر وتدعم وتحمي قدرات الناس وخياراتهم يف السري ،من خالل سياسات وبرامج
تهدف إىل تحسني البنية التحتية وتوفري املعلومات وتحث عىل السري.
• •ثقافة امليش :متنح الفرص للناس لالحتفال والتمتع بالسري بوصفه جزءا ً من الحياة اليومية ،االجتامعية،
والثقافية ،والسياسية ،ويتضمن هذا توفري املعلومات الحديثة ،والعالية الجودة واملتاحة يف األماكن التي
يستطيعون السري فيها ،وسبل الحفاظ عىل سالمتهم ،وجودة التجربة املتوقعة.
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امللحق الثاين
تدابري تهدئة املرور
يقدم هذه امللحق وصفاً موجزا ً ملختلف تدابري إدارة رسعة السيارات ،مع الرتكيز بصورة خاصة عىل تدخالت تهدئة
املرور للسامح للقراء بالتمييز بني خصائصها األساسية ( .)2 ،1أما بالنسبة لتحديد متطلبات التصميم ،فيويص بالرجوع
إىل الدالئل اإلرشادية التي اعتمدتها السلطات املعنية.

املنحنيات األفقية املتعاكسة
املنحنيات األفقية املتعاكسة عبارة عن متديدات يف الرصيف عىل كال جانبي الطريق لتشكل منحنى عىل شكل حرف
" ."Sومن شأن هذا التصميم أن يحدث نقلة أفقية يف املرور ويعمل عىل تضييق الطريق مبقدار حارة أو حارتني.
ويف هذه الحالة يضطر سائقو السيارات إىل خفض رسعتهم للتحرك بني هذه املنحنيات .وميكن املحافظة عىل الرؤية
الجيدة أمام السائقني واملشاة بزرع النباتات القصرية أو التي تغطي األرض ،أو األشجار ذات الظالل العالية .وينبغي
عند تصميم هذه املنحنيات أن تراعى احتياجات كل من السائقني واملشاة وراكبي الدراجات .وكام يف تصميم الشارع
امللتوي أو املتعرج (انظر الصفحة  ،)127يجب أن تراعي تلك املنحنيات كيفية وصول السيارات وغريها من املركبات
إىل الطريق ،وكذلك االحتياجات الالزمة النتظار السيارات.

تضييق الحارات بني التقاطعات بواسطة امتداد للرصيف من االتجاهني
هذا التدبري هو متديدات للرصيف تضيق الشارع عن طريق توسيع أرصفة املشاة أو زراعة املنطقة الفاصلة بني
الرصيف وخط املمتلكات عىل جانبي الطريق .وقد يضيق الشارع ذي الحارتني إىل حارة واحدة فقط أو حارتني
ضيقتني .وهو إجراء يرغم السائقني عىل التهدئة ،ويف حالة الحارة الواحدة يكون عليهم التوقف للسامح بالسيارات
القادمة من االتجاه العكيس باملرور .ويجب أن تكون هذه التضييقات عريضة مبا يكفي حتى تستوعب سيارات
الطوارىء والنظافة.

متديد الرصيف
ويعرف أيضاً «بربوزات األرصفة» ،أو«تضييق الحارات عند التقاطعات» ،وهي عبارة عن متديد رصيف املشاة أو خط
الرصيف داخل الحارة املخصصة النتظار السيارات ،مام يقلل عرض الطريق .وهي طريقة تساعد يف تقصري املسافة
التي يعربها املشاة ،وتضييق الطريق ،وتحسني قدرة كل من املشاة والسائقني عىل رؤية كل منهم لآلخر .كام أنها
متنع وقوف السيارات عىل امتدادها أو بالقرب منها ،أو العبور من خاللها ،كام متنعها من سد األرصفة املنحدرة.
ويقترص استخدام هذه الطريقة عىل األماكن التي تتوافر فيها حارة النتظار السيارات .كام يجب االهتامم عند اللجوء
إىل هذه الطريقة باالحتياجات الخاصة للسيارات الكبرية عند دورانها (مثل سيارات اإلطفاء وحافالت املدارس)،
وتوفري الخيارات الخاصة بدوران تلك السيارات من خالل الحارات الخارجية دون حارات الدوران العادية .ويتعني
توخي الدقة عند اختيار أثاث الطريق وعنارص تجميل الشوارع لضامن توافر مسافة الرؤية الالزمة .وأخريا يجب أن
يراعي تصميم متديدات األرصفة سهولة رصف املياه بصورة مالمئة.
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تضييق أنصاف أقطار األرصفة
يحدث منط شائع لحوادث التصادم بني املركبات واملشاة عندما تصدم سيارة أحد املشاة وهي تنعطف مييناً عند تقاطع
يف األماكن التي تكون فيها عجلة القيادة ناحية اليمني (والعكس صحيح يف األماكن التي تكون فيها عجلة القيادة ناحية
اليسار) .وعندما تكون أنصاف أقطار األرصفة واسعة وعريضة فإن ذلك يشجع السائقني عىل االنعطاف مييناً برسعة عالية،
ويزيد من تعرض املشاة للخطر .أما تضييق أنصاف أقطار األرصفة فيجعل الدوران محدودا ُ ،ومن ثم ينعطف السائقون
برسعة أقل ومن ثم مأمونة .وهناك فوائد هامة أيضا لتضييق أنصاف أقطار األرصفة منها قرص املسافة التي يقطعها
املشاة عند املعابر ،وتحسن مسافات الرؤية لكل من املشاة والسائقني .ومن ناحية أخرى فإن أنصاف األقطار األكرب ثبتت
فائدتها بالنسبة للسائقني املسنني ،كام تدعو الحاجة إىل هذا التدبري لضامن القيادة األمنة للسيارات الكبرية مثل سيارات
اإلطفاء ،وحافالت املدارس ،وعربات النقل ،وشاحنات تسليم الطلبات.

الدوائر الصغرية (امليادين الصغرية)
الدوائر الصغرية هي جزر دائرية مرتفعة ت ُب َنى يف وسط تقاطعات الشوارع يف املناطق السكنية .وتعمل عىل خفض
رسعة السيارات الضطرار قائديها إىل االلتفاف حولها ،وهي تناسب التقاطعات ذات الحجم املروري الذي ال يحتاج إىل
أي إشارات مرور أو عالمات للتوقف .وميكن التعامل مع سلسلة التقاطعات املوجودة يف شارع محيل كجزء من برنامج
لتحسني املرور يف املنطقة ،يهدف إىل تحسني سالمة املشاة ،وتجميل املنطقة .ويتعني تقليص أقطار مثل هذه الدوائر
الصغرية حتى ال يدور السائقون حولها برسعة عالية .وعمل دوائر صغرية وفتحات يف الجزر«الفاصلة» يسهل عبور املشاة
كثريا ً ،خاصة مستخدمي الكرايس املتحركة .أما بالنسبة للسيارات الكبرية مثل سيارات اإلطفاء وحافالت املدارس فيمكن
استيعابها عن طريق إنشاء بردورة يف الجزء الخارجي من الدائرة .ويجب عند تجميل تلك الدوائر مراعاة عدم إعاقة
الرؤية – بزراعة نباتات قصرية أو نباتات تغطي األرض أو أشجار ذات ظالل عالية .كام ينبغي تطبيق الضوابط التي تنظم
الحق يف أولوية املرور.

التقاطعات الدائرية الحديثة
هي عبارة عن جزيرة كبرية غالباً ما تكون مستديرة ومرتفعة ،تقع يف مركز تقاطع أحد الشوارع مع معرب أو أكرث للمشاة.
ويتوجه سائق السيارة إليها ويدور حولها ليصل إىل الشارع الذي يقصده ،ومن ثم تكون أولوية املرور للمركبات القادمة
من داخل التقاطعات الدائرية .ويغلب استخدام تلك التقاطعات يف األماكن التي ميكن فيها إبطاء حركة املركبات عند
مستويات مامثلة أو أقل من تلك التي تتيحها التقاطعات املزودة بعالمات للتوقف أو إشارات مرور ضوئية .ولهذا السبب
تنشئ التقاطعات الدائرية أحياناً يف الطرق املكونة من حارتني بدالً من طريق يتسع ألربع حارات .ومن املمكن أن تراعي
التقاطعات الدائرية الحديثة املشاة نسبياً ،يف حال وجود جزر فاصلة عىل كل طريق من الطرق املتجهة إىل التقاطع،
عىل أن تصمم بطريقة تضمن إبطاء املرور قبل دخول التقاطع .وتعد هذه الجزر الفاصلة مالذا ً يلجأ إليها املشاة لعبور
أكرث أمانا .ورغم ذلك ،فهناك دامئاً مشاعر للقلق حول سالمة املشاة ضعاف النظر عند عبور التقاطعات الدائرية ،ووضع
إشارات للمشاة يسهل التعرف عليها ،والرصف ببالطات ناتئة لتوجيه ضعاف البرص بطول الجزر الفاصلة ،قد يساعدهم
عىل اختيار الفجوات املناسبة و«إيجاد طريقهم» .ويف التقاطعات الدائرية األكرب ميكن استخدام ممر للدراجات الهوائية
بجانب الطريق مبا يسمح لراكبي الدرجات باستخدام الطريق املخصص للمشاة.

جزر املالذ للمشاة والجزر الوسطى املرتفعة
إن جزر املالذ أو الجزر الوسطى املرتفعة التي يلجأ إليها املشاة يف مواقع العبور بطول الطرق ،متثل اسرتاتيجية من
اسرتاتيجيات الحد من تعرض املشاة ملركبات اآللية .ويطلق عليها أيضاً "جزر املركز" أو " جزر املشاة" ،وجزر املالذ أو
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الجزر الوسطى املرتفعة (وليست املعلمة بعالمات مدهونة فقط) ،توفر للمشاة أماكن أكرث أماناً يلجأون إليها عند
العبور .وهو ما يسهل ما يقوم به املشاة من مناورات عند العبور من خالل تقسيم الطريق إىل شارعني أضيق كل شارع
يف اتجاه بدالً من طريق واحد عريض ذي اتجاهني .وميكن زرع نباتات يف الجزر الوسطى عىل أن يتم اختيارها بعناية مبا
يضمن توافر مسافة مناسبة للرؤية بني السائقني واملشاة ومنهم األطفال ،ومستخدمي الكرايس املتحركة ،وغريهم الذين
تقل مسافة رؤيتهم .وعند تصميم الجزر املرتفعة ،يجب دراسة كيفية دوران السيارات حتى ال تلجأ األخرية إىل استخدام
طرق غري مناسبة ،مثل الشوارع السكنية ،أو االلتفاف يف مواضع غري آمنة .وعند تصميم الجزر الوسطى البد من مراعاة
املشاة ذوي االعتالالت البرصية ،بوضع أشياء ناتئة عىل الحدود بني أماكن لجوء املشاة والطريق ،ومراعاة مستخدمي
الكرايس املتحركة بإنشاء منحدرات باألرصفة (منحدرات الربدورة) أو عمل ممرات مسطحة يف األرصفة أقل ارتفاعاً من
مستوى الرصيف ذاته.

التقاطعات املرتفعة
التقاطعات املرتفعة تهدف إىل تهدئة حركة السيارات عند التقاطع ،وهي تبنى برفع مستوى التقاطع بكامله ليتوازى مع
سطح الرصيف .وقد ترفع أيضا املعابر القامئة عىل كل تقاطع وتصبح يف نفس مستوى األرصفة أمام املشاة ،بدون الحاجة
إىل إضافة منحدرات لألرصفة .وميكن أن متثل املعابر املرتفعة عامالً من عوامل التصميم الحرضي اذا استخدمت مواد
خاصة للرصف .وتشري الخطوط التحذيرية الواضحة إىل الحد بني الرصيف والشارع ،وذلك للمشاة من ذوي االعتالالت
البرصية.

الشارع املتعرج أو امللتوى
تستخدم يف الشارع املتعرج منطاً ملتوياً مع وجود تعزيزات برصية ،مام يبطء من رسعة مرور السيارات به ،ويحد من
رسعة القيادة .وميكن زراعة النباتات بالطريق أو تجميله لتحسني املنظر مبا يضفي جوا ً أشبه بالحدائق .ويجب تنسيق
تصميم مثل هذا الشارع حتي تكون هناك طرقات توصل إليه أو مخارج منه ،مع وجود أماكن النتظار السيارات .وهو
من الشوارع ذات الخصائص املتعددة غري أنه أكرث تكلفة من سائر االسرتاتيجيات الفعالة التي تعمل عىل تهدئة املرور.

مطبات الرسعة االنسيابية (السنام) واملطبات املسطحة
مطب الرسعة االنسيايب هو منطقة مستديرة مرتفعة بعرض الطريق .ويسهل عىل الدراجات الهوائية املرور بسهولة
فوق هذا النوع من املطبات التي ينبغي أن متتد إىل الحارات املخصصة للدراجات الهوائية عىل الطريق لتمنع سائقي
السيارات من االنحراف إىل هذه الحارات لتفادي املطبات .أما املطبات التي يكون سطحها مسطحاً وعريضاً فتسمي
املطبات املرتفعة املسطحة.

ونرف Woonerf
ونرف كلمة هولندية وتعني «شوارع املشاة» ذات النهايات املغلقة أمام حركة املركبات ،وتستخدم عادة يف الشوارع
السكنية ،التي يتشارك فيها املشاة ،مع راكبي الدراجات ،وتسري فيها السيارات ببطء .وعادة ما تكون املساحة املعبدة
من الطريق وبدون أرصفة أو ممرات للمشاة .وتعمل األشجار املزروعة وأماكن انتظار السيارات وعوائق أخرى ترغم
السيارات عىل إبطاء رسعتها .ومثل هذه الشوارع إىل جانب تعزيزها لسالمة املشاة ،تخلق مساحة عامة تسمح بتنفيذ
أنشطة اجتامعية وأحياناً تجارية ،كام ميكن لألطفال اللعب فيها .وتوضع عالمة عىل مدخل كل شارع من هذه الشوارع
تدل عليه ،ويجب أن يكون الشارع مصمامً بحيث يسمح مبرور سيارات الطوارىء ،وحافالت املدارس وغريها من سيارات
الخدمات.
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