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الدكتور إتيان كروغ
مدير

إدارة التدبير العالجي لألمراض غير السارية، والوقاية من العجز والعنف واإلصابات
منظمة الصحة العالمية

تتضمن خطة التنمية المستدامة 2030 غايًة طموحًة لخفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق 
بنسبة 50% بحلول عام 2020. ويحدوني األمل أن تؤدي هذه الغاية إلى استنهاض الزخم المتجدد لعقد العمل 
من أجل السالمة على الطرق 2011-2020. وفي حين أحرزت الحكومات تقدمًا كبيرًا خالل عقد العمل العتماد 
نفاذ قوانين جديدة للسالمة على الطرق بشأن مخاطر من قبيل السرعة، وإلعادة تصميم الطرق ببنية تحتية واقية  واإ
مثل األرصفة، ولضمان تجهيز المركبات بتكنولوجيا منقذة لألرواح، فمن الواجب على الحكومات أن تسرع بوتيرة 

كبيرة من جهودها لتحقيق الغاية 3-6 من أهداف التنمية المستدامة.

إن القيام بهذا يعني أن تفي الحكومات بتعهداتها التي لطالما قطعتها على نفسها من خالل شتى صكوك السياسات، 
وأن تتغلب على التحديات التي تواجهها، السيما الحوادث القاتلة والمفهوم الذي ُيساء تفسيره الذاهب إلى أن حوادث 
الطرق تحدث عرضًا وال يوجد ما يمكن فعله للحيلولة دون وقوعها. كما يعني القيام بهذا أيضًا التغلب على مشكلة 
نقص األولوية الممنوحة لقضية السالمة على الطرق بوجه عام والتركيز على التدخالت التي ال تحقق الفعالية 

القصوى دائمًا.

إن هذه الوثيقة، والتي تحمل عنوان »إنقاذ األرواح: مجموعة تقنية للسالمة على الطرق«، تعرض بالتفصيل أهم 
التدابير الُمَسنَّدة بالبيِّنات والتي حددها الكثير من كبار خبراء السالمة على الطرق في العالم والوكاالت التي 
يعملون بها بوصفها التدابير ذات األثر المحتمل األكبر على الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق 
على المدى القصير والمدى الطويل. تتعلق هذه التدابير باآلتي: إدارة السرعة، وتصميم البنية التحتية، ومأمونية 

نفاذها، ورعاية الطوارئ في أعقاب الحوادث، والقيادة. المركبات، والقوانين واإ

عام،  كل  الطرق  من جراء حوادث  حتفهم  مليون شخص   1.25 نحو  هذا  يومنا  حتى  يلقى  اليزال  كان  ذا  واإ
ويتعرض لإلصابة بسببها عدٌد أكبُر ُيَقدَّر بالماليين، فذلك ألن راسمي السياسات - والسيما في البلدان المنخفضة 
الدخل وتلك المتوسطة الدخل - مازالوا يجدون هذه الحلول بعيدة المنال. وتسعى هذه الوثيقة إلى البرهنة على 
العكس، وذلك عن طريق تحديد التدابير التي أدت عند تنفيذها مجتمعًة إلى إنقاذ أرواح مئات اآلالف خالل 
واليابان  سرائيل  واإ وكندا  أستراليا  عن  فضاًل  بأوروبا،  الدخل  المرتفعة  البلدان  من  الكثير  في  األخيرة  العقود 

ونيوزيلندا، وبلدان أخرى.

ذا ما ُوضعت مجموعة التدابير هذه موضع التطبيق بأسلوب استراتيجي، فمن شأنها أن تقطع شوطًا طوياًل  واإ
نحو إثبات أن الوفيات واإلصابات على الطرق ليست بالضرورة نتيجة حتمية مصاحبة لوجود مجتمعاتنا ذات 
إيقاع الحركة السريع بصورة كبيرة، وأنه بمقدورنا معًا أن نبني حقًا مستقباًل تسود فيه ثقافة السالمة على الطرق.

تمهيد

إنقاذ األرواح - مجموعة تقنية للسالمة على الطرق4



إنقاذ األرواح

5



تتوجه منظمة الصحة العالمية بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد هذه المجموعة التقنية، وتتوجه بشكر خاص 
لألشخاص اآلتية أسماؤهم الذين ساعدوا على إخراج هذه الوثيقة إلى النور.

مارغي بيدن من إدارة التدبير العالجي لألمراض غير السارية، والوقاية من العجز والعنف واإلصابات، منظمة الصحة 
العالمية، والتي تولت تنسيق المشروع. الكّتاب الرئيسيون، وهم: جويل أويرت، وميليكيدزيديك خاييسي، ومارغي بيدن، 
إدارة النقل،  وتيري رينولدز، وتاميتزا توريان، إلى جانب كلوديا أدريازوال-ستيل )معهد موارد العالم(، وماتس-إيك بيلين )
يان كاميرون )مكتب السالمة على الطرق لغرب  السويد(، وسول بيلينغزلي )مؤسسة FIA الخيرية بالمملكة المتحدة(، واإ
أستراليا، أستراليا(، وغيلز ديليكورت )االتحاد الدولي لإلعاقة( وغايل دي بييترو )الشراكة العالمية للسالمة على الطرق(، 
وكيلي هينينغ )مؤسسة بلومبرغ الخيرية(، وكريستيان فريس باخ )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(، وبريتي غوتام 
)لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(، وعدنان أ. حيدر )جامعة جونز هوبكنز( وسومز جوب )البنك الدولي(، وروب 
يفا مولنار )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(، وستيفن بيركنز  ماك إنيرني )البرنامج الدولي لتقييم الطرق(، واإ
اإلدارة العامة للمرور، أسبانيا(، وآفي سيلفرمان  )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(، وماريا سيغوي-غوميز )
)اليونيسيف( وجان تو )المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة(، وبيتر فان دير ناب )معهد بحوث السالمة على 
الطرق، هولندا( وديفيد وارد )البرنامج العالمي لتقييم السيارات الجديدة(، وباري واتسن )الشراكة العالمية للسالمة على 
الطرق(، وجيفري وايت )مؤسسة أميند( والذين شكلوا فريق الخبراء االستشاري. وكذلك تم تلقي تعليقات واقتراحات من 
موظفي منظمة الصحة العالمية اآلتي أسماؤهم: كريتسيام أراياوونغتشاي، ودان فانغ، وأليسون هارفي، وماري ثيوفيل 
يفيلين ميرفي، وجاياسوريا كوماري نافاراتنيه، وباتانجالي ديف نايار، وسيباستيانا نكومو، ونام  كيسي، وقاسم إياش، واإ
فوونغ نغوين، وجوناثون باسمور، وهالة صقر، وسابين راكوتوماالال، ويوجينيا رودريغيز، ودينيش سيثي، ولورا سمينكي، 

ويون يونجغيي. وقدمت كاماال سانغام المساعدة البحثية الالزمة أثناء تلقيها تدريبًا داخليًا بمنظمة الصحة العالمية.

وتم الحصول من خبراء السالمة على الطرق اآلتي أسماؤهم على إسهامات في شكل مؤلفات وأمثلة وتعليقات على 
دواردو بيافاتي )الشراكة  االستعراضات: هنري بانتو )المجلس الوطني للسالمة على الطرق، جمهورية تنزانيا المتحدة(، واإ
العالمية للسالمة على الطرق(، وديفيد بيشاي )جامعة جونز هوبكنز(، وديبان بوز )البنك الدولي(، وديف كليف )الشراكة 
العالمية للسالمة على الطرق(، وديف السيرواد )الشراكة العالمية للسالمة على الطرق(، وكيلي الرسن )مؤسسة بلومبرغ 
يما ماكلينان )التحالف الشرقي للنقل اآلمن والمستدام( ومارثا  الخيرية(، وآدم كاراباتي )مؤسسة االستراتيجيات الحيوية(، واإ
إيغار )وزارة الصحة، المكسيك(، وثانابونغ غينفونغ )مؤسسة سياسات السالمة على الطرق، تايلند(، وتران هوو مينه 
)لجنة سالمة المرور الوطنية، فييت نام(، وروبرت نوواك )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(، وريكاردو بيريز 
نونيز )وزارة الصحة، المكسيك(، وراؤول بولووسكي )الشراكة العالمية للسالمة على الطرق(، وتيم شوانين )جامعة أكسفورد( 
وديفيد سليت )مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، الواليات المتحدة األمريكية(، وجيسيكا تروونغ )البرنامج العالمي 
لتقييم السيارات الجديدة(، وويم ويغنين )مكتب W2Economics، هولندا(، وسوزانا زاماتارو )االتحاد الدولي للطرق(.

كما تتوجه المنظمة بالشكر ألعضاء فريق األمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السالمة على الطرق ومن حضروا 
العرض اإليضاحي حول المجموعة التقنية في المؤتمر العالمي الثاني عشر بشأن الوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة 

المنعقد في فنلندا، وذلك على إسهاماتهم الشفهية.

وقد قدم جوناثان غيبونز المساعدة التحريرية، بينما تولى اإلنتاج والدعم اإلداري كل من باسكال النفرز وآنغيليتا دي. 
وقامت ليندا نورثروب بالتدقيق اللغوي للوثيقة.

وقد تسنى إعداد هذه الوثيقة من خالل التمويل الذي تم الحصول عليه من كل من مؤسسة بلومبرغ الخيرية والمراكز 
األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها.

شكر وتقدير
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حيث تستهدف الغاية 3-6 والغاية 11-2 من أهداف التنمية المستدامة خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث 
الطرق إلى النصف بحلول عام 2020، وتوفير نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة للجميع 
بحلول عام 2030، فإن هاتين الغايتين تتيحان تركيزًا قويًا لشحذ همم الحكومات والمجتمع الدولي للعمل بشأن سياسات 
السالمة على الطرق. ويتمثل التحدي في انتهاز هذه الفرصة السانحة وتوسيع نطاق تنفيذ تدابير السالمة على الطرق 
بشكل كبير. وقد تم وضع المجموعة التقنية »إنقاذ األرواح« في هذا السياق بهدف دعم صانعي القرار والممارسين في 
مجال السالمة على الطرق في جهودهم الرامية إلى الحد بشكل كبير من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في 

بلدانهم.

تتيح مجموعة »إنقاذ األرواح« مخزونًا ُمسندًا بالبيِّنات من التدخالت ذات األولوية لتنفيذها من أجل تحقيق غايات أهداف 
التحتية  البنية  السرعة، والقيادة، وتصميم  إدارة  في  المجموعة  لهذه  األساسية  المكونات  وتتمثل  المستدامة.  التنمية 
وتحسينها، والمعايير المتعلقة بمأمونية المركبات، وإنفاذ قوانين المرور، والبقاء على قيد الحياة في أعقاب الحوادث. 
تترابط هذه المكونات ويتعين تنفيذها بأسلوب متكامل، باتباع نهج النظام المأمون، من أجل التصدي بفعالية لمشكلة 
الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق. وسوف يساعد تنفيذ التدخالت الواردة في هذه المجموعة التقنية على 
الحد من الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق وخفض التكاليف االجتماعية االقتصادية المرتبطة بها؛ وعلى 
تحسين المرافق وجودة البيئة للمشي وركوب الدراجات؛ وعلى تدعيم اإلطار المؤسسي والتشريعي لسياسات السالمة على 
الطرق؛ وعلى التصدي للقضايا المجتمعية وتلك المتعلقة بالحوكمة، وهي قضايا أوسع نطاقًا تؤثر في سياسات السالمة 

على الطرق.

ولخفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، يتعين اتخاذ إجراءات متزامنة على المستويين الوطني 
والمحلي في مجاالت تركيز المجموعة التقنية »إنقاذ األرواح«. وحيث يختلف واقع تنفيذ سياسات السالمة على الطرق 
نما هي بمثابة دليل لدعم  عبر البلدان، ينبغي أال يتم النظر إلى هذه المجموعة باعتبارها حاًل ثابتًا يناسب الجميع، واإ
عملية صنع القرار بشأن التدخالت ذات األولوية من أجل استنهاض استجابة سياسات السالمة على الطرق نحو تحقيق 

الغاية 3-6 والغاية 11-2 من أهداف التنمية المستدامة.

لمحة عامة عن مجموعة »إنقاذ األرواح«
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سياق سياسات السالمة على الطرق
تؤدي حوادث الطرق، الُمقدرة حاليًا باعتبارها تاسع سبب رئيسي 
للوفاة على مستوى جميع الفئات العمرية في العالم، إلى إزهاق 
أرواح ما يزيد على 1.2 مليون شخص، وتتسبب في إصابات 
غير قاتلة لما يناهز 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم 
سنويًا. ويتمثل قرابة النصف (49%) ممن يلقون حتفهم على 
النارية.  والدراجات  الدراجات  وراكبي  المشاة  في  العالم  طرق 
وحوادث الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة لدى األشخاص الذين 

تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا إلى 29 عامًا.

وفضاًل عما تسببه حوادث الطرق من حزن ومعاناة، تمثل هذه 
الحوادث مشكلة صحية عمومية وتنموية هامة لها تكاليف صحية 
االقتصادية  الخسائر  تقع  وال   .)1( كبيرة  اقتصادية  واجتماعية 
الجسيمة على عاتق الضحايا وأسرهم فحسب، بل تتحملها األمم 
من   %3-1 البلدان  معظم  الطرق  حوادث  تكلف  أيضًا:  ككل 
ناتجها المحلي اإلجمالي. ويقع أكثر من 90% من الوفيات 
واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المنخفضة 
الدخل وتلك المتوسطة الدخل، علمًا بأن هذه البلدان ال تضم 

سوى 54% من المركبات المسجلة في العالم.

ربما كانت حوادث الطرق من وقائع الحياة اليومية، بيد أنها من 
األمور التي يمكن التنبؤ بها كما يمكن الوقاية منها، وذلك على 
نحو ما يتضح من المجموعة الكبرى من البيِّنات المعنية بعوامل 
الخطر الرئيسية والتدابير الفعالة للسالمة على الطرق التي تؤتي 

ثمارها على أرض الواقع )5-2(.
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)3, 6-8(. ويتمثل الهدف من هذا النهج في إرشاد وتوجيه 
بناء نظام مأمون للطرق للحيلولة دون وقوع الحوادث. فإذا 
قوة  بلوغ  الهدف هو ضمان عدم  كان  الحوادث،  وقعت 
التصادم الدرجة الكفيلة بالتسبب في إصابات خطيرة أو 
الكافية  الرعاية  المصابين وتلقيهم  إنقاذ  وفيات، وضمان 

من الرضوح )8-6(.

مجديًا  إطارًا   )1-1 )الشكل  المأمون  النظام  نهج  ويوفر 
باإلصابات  المعنية  والتدخالت  الخطر  عوامل  لتحري 
الناجمة عن حوادث الطرق من منظور شامل. يقوم نهج 
استراتيجية »الرؤية صفر«  المأمون على أساس  النظام 
الطويلة األمد في عدم  تتمثل رؤيتها  التي  السويد  لدولة 
النقل  نظام  إطار  في  خطيرة  أو  قاتلة  إصابات  وقوع 
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الشكل 1.1
نهج النظام المأمون

المصدر: منقول بتصريح من المرجع )6(.
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المأمون للنظام  عنها  غنى  ال  توجيهية  مبادئ   أربعة 
:)8-6 ,3(

الناس يرتكبون أخطاء يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث   •
الطرق؛

معروفة  محدودة  بدنية  قدرة  لديه  البشري  الجسم   •
وقوع  قبل  الحوادث  عن  الناجمة  القوى  على تحمل 

الضرر؛

األفراد يتحملون المسؤولية عن التصرف بحرص وفي   •
إطار قوانين المرور، بيد أن ثمة مسؤولية مشتركة تقع 
على عاتق من يصممون الطرق والمركبات ويبنونها 
ويديرونها ويستخدمونها من أجل الوقاية من الحوادث 
التي تسفر عن إصابات خطيرة أو وفيات ومن أجل 

تقديم الرعاية في أعقاب الحوادث؛

النظام  أجزاء  جميع  تأثير  مضاعفة  يتسنى  حتى   •
المعني، يجب تدعيم هذه األجزاء مجتمعًة، مع استمرار 
هذه  أحد  تعطل  حالة  في  الطرق  مستخدمي  حماية 

األجزاء.

بين  وديناميًا  معقدًا  تفاعاًل  المأمون  النظام  ويستدعي 
السرعات المعمول بها والمركبات والبنية التحتية للطرق 
فهمه  يتسنى  حتى  وذاك  الطرق،  مستخدمي  وسلوك 
يتحد  الطريقة،  وبهذه  ومتكامل.  شامل  بأسلوب  دارته  واإ
إجماليًا  تأثيرًا  لتحقق  معًا  النظام  أجزاء  شتى  مجموع 
ذا ما تعطل أحد األجزاء فستظل األجزاء األخرى  أعظم، واإ
توفر الوقاية من وقوع ضرر جسيم. وليس هناك مسار 
التحول  وتنفيذه:  نشائه  واإ المأمون  النظام  وحيد العتماد 
إلى النظام المأمون عملية قائمة على التعلم بالممارسة، 
فرص  على  تنطوي  مسيرة  أنها  هو  لها  وصف  أدق 
وأخطار وتحديات على امتداد الطريق )8(. ويتضح من 
خبرات البلدان الرائدة، مثل هولندا والسويد، أن كل بلد 
والزمني  الثقافي  السياق  يشكلها  التي  مسيرته  يتابع 
األساسية  التوجيهية  بالمبادئ  يسترشد  ولكنه  والمكاني، 
األربعة. وبفضل هذا النهج، نشرع - ال في الوقوف على 
كيفية إحراز المزيد من التقدم في السالمة على الطرق 
وفيات  وقوع  عدم  في  يتمثل  هدف  وضع  في  نما  واإ  -
بسبب حوادث الطرق، ثم ننطلق عكسيًا من هذه النقطة 
بأسلوب  الهدف  ذلك  لتحقيق  الالزمة  التدابير  منفذين 

منهجي ومنتظم.

الفرصة
لعدة  الطرق  على  السالمة  لتدابير  البلدان  تنفيذ  تواصل 
سنوات. ولم ُيكِسب هذا التنفيذ البلدان نظرة متعمقة قيمة 
أمثلة  أيضًا  أتاح  نما  واإ فحسب،  الناجحة  التدابير  لفهم 

تعلمت منها بلدان أخرى.

وباإلضافة إلى ذلك، يولي المجتمع الدولي اهتمامًا متزايدًا 
بسياسات السالمة على الطرق. ففي عام 2010، على 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت  المثال،  سبيل 
أجل  من  العمل  عقد  دشن  الذي   ،)9( القرار 255/64 
السالمة على الطرق للفترة 2011-2020، بهدف تثبيت 
وخفض المستويات المتوقعة للوفيات الناجمة عن حوادث 
الطرق في جميع أنحاء العالم. وكذلك فقد قام فريق األمم 
المتحدة المعني بالتعاون في مجال السالمة على الطرق 
بوضع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السالمة على 
الطرق ُبغية توفير إطار عام للعمل )10(. تعزز الخطة 
على  السالمة  لتحسين  المردود  العالية  المجربة  الحلول 
باآلتي: (1) إدارة  المتعلقة  الحلول  ذلك  في  بما  الطرق، 
األكثر  واالنتقال  (2) الطرق  الطرق؛  على  السالمة 
(4) جعل  مأمونية؛  األكثر  (3) المركبات  مأمونية؛ 
االستجابة  (5) تحسين  أمانًا؛  أكثر  الطرق  مستخدمي 
والرعاية في المستشفيات في أعقاب الحوادث. )الشكل 2-1(.

وعلى الرغم من التطورات المبينة أعاله، ظل عدد الوفيات 
منذ  ما  حد  إلى  ثابتًا  الطرق  حوادث  عن  الناجمة 
عام 2007. وتؤكد حقيقة أننا مازلنا بحاجة إلى مالحظة 
تراجع كبير في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 
على مستوى العالم )1( على ضرورة إيجاد سبل لتدعيم 

تنفيذ التدخالت الفعالة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، اعتمدت األمم المتحدة خطة 
التنمية المستدامة 2030 - وهي إطار التنمية الذي حل 
واستندت  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  إنجازات  محل 
الطرق عن  على  السالمة  قضية  غابت  وقد  إليها )11(. 
القضية  هذه  غايات  ولكن  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف 
ُأدرجت في خطة 2030 الجديدة. وترمي أهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر، وغاياتها البالغة 169 غاية، إلى 
إحداث التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
لى تحفيز العمل على مدار السنوات  للتنمية المستدامة، واإ
الخمس عشرة القادمة في هذه المجاالت البالغة األهمية. 
على  بالسالمة  تتعلقان  غايتين  األهداف  تلك  وتتضمن 
الطرق، غاية منهما واردة في الهدف 3 )بشأن الصحة( 
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واألخرى واردة في الهدف 11 )بشأن النقل المستدام في 
المدن والمستوطنات البشرية( )اإلطار 1-1(.

تتيح غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسالمة 
على الطرق فرصًا أمام سياسات السالمة على الطرق، 

وذلك على النحو التالي:

الغاية 6-3 من أهداف التنمية المستدامة تتجاوز إلى   •
حد بعيد الهدف الخاص بعام 2020 الذي تم وضعه 
لعقد العمل من أجل السالمة على الطرق 2020-2011 
)حيث تستهدف »تثبيت وخفض« عدد الوفيات الناجمة 

عن حوادث الطرق بحلول عام 2020(.

جددت الغايات المعنية االهتمام بسياسات السالمة على   •
الطرق. كما اعترفت بأهمية هذه المسألة بالنسبة لقضية 
األوسع،  نطاقهما  على  العالميتين  والتنمية  الصحة 
األولوية  الدولي  والمجتمع  البلدان  تمنح  أن  وبضرورة 
للعمل نحو تحقيق النتائج المرجوة حتى قبل نهاية فترة 
الغايات  هذه  تقر  وكذلك  المستدامة.  التنمية  أهداف 
بوجود قاعدة علمية قوية بشأن ما يؤتي ثماره على أرض 
من  عدد  حققه  الذي  النجاح  من  يتضح  كما  الواقع، 
البلدان في خفض عبء الوفيات الناجمة عن حوادث 

الطرق.

تم وضع المجموعة التقنية »إنقاذ األرواح« في هذا السياق 
بهدف دعم صانعي القرار والممارسين في مجال السالمة 
على الطرق في جهودهم الرامية إلى الحد بشكل كبير من 
بلدانهم.  في  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  عدد 
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الشكل 1.2
ركائز الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السالمة على الطرق 2011–2020

تنسيق األنشطة على المستوى الدولي

األنشطة على الصعيد الوطني

الركيزة 1
 إدارة السالمة 
على الطرق

الركيزة 2
الطرق واالنتقال 
األكثر مأمونية

الركيزة 3
المركبات األكثر 

مأمونية

الركيزة 4
مستخدمو الطرق 

األكثر مأمونية

الركيزة 5
االستجابة في 
أعقاب الحوادث

المصدر: منقول بتصريح من المرجع )10(.

اإلطار 1.1
أهداف وغايات التنمية المستدامة 

المتعلقة بالسالمة على الطرق

الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية 
وبالرفاهية في جميع األعمار

الناجمة عن  واإلصابات  الوفيات  عدد  3-6: خفض  الغاية 
حوادث الطرق في العالم إلى النصف بحلول عام 2020

الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة 
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

نقل  نظم  إلى  الجميع  إمكانية وصول  توفير   :2-11 الغاية 
ومستدامة،  إليها  الوصول  ويسهل  التكلفة  وميسورة  مأمونة 
وتحسين السالمة على الطرق، والسيما من خالل توسيع نطاق 
النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص 
الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص 

ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030

المصدر: قائم على المرجع )11(.

الصحة الجيدة 
والرفاهية

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة



من  منتقاة  مجموعة  بأنها  التقنية  المجموعة  وُتَعرَّف 
تحسنًا  مجتمعًة،  تحقق،  التي  الصلة  ذات  التدخالت 
ملموسًا، وأحيانًا تحسنًا تآزريًا، وتستديم هذا التحسن في 
عامل خطر محدد أو حصيلة معينة من حصائل األمراض 
من  كبير  عدد  التقنية خالصة  المجموعة  تعرض   .)12(
التدخالت المحتملة في شكل مجموعة محددة عالية القيمة 
يمكن إدارتها، مما يزود راسمي السياسات بالتالي بتدخالت 

معينة معروفة بفعاليتها )12(.

تتيح مجموعة »إنقاذ األرواح« مخزونًا ُمسندًا بالبيِّنات من 
القرار  صانعو  ينفذها  كي  األولوية  ذات  التدخالت 
أجل  من  الطرق  على  السالمة  مجال  في  والممارسون 
التنمية  أهداف  من   2-11 والغاية   6-3 الغاية  تحقيق 
والمستوطنات  الطرق  على  السالمة  بشأن  المستدامة 
البشرية. ويستحث الزخم الذي تولده تلك الغايات البلدان 
التدخالت  تنفيذ  أكثر مأمونية وتعزيز  إنشاء طرق  على 
ذات األولوية في جميع أنحاء العالم من أجل خفض عدد 
إلى  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  واإلصابات  الوفيات 
النصف بحلول عام 2020 وما بعده، عالوًة على تحسين 
نقل  نظم  إلى  الوصول  الطرق من خالل  السالمة على 
مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة 

للجميع بحلول عام 2030.

على  السالمة  لمشكلة  فّعال  بشكل  التصدي  تم  ما  ذا  واإ
التكاليف،  تقليل  على  المترتبة  المكاسب  فإن  الطرق، 
سواء،  حد  على  والبشرية  االقتصادية  من الناحية 
المشاريع  إلى  المثال  سبيل  على  يمكن توجيهها 
لم  إذا  أما  االهتمام.  محل  المجاالت  التنموية وسائر 
يتم اتخاذ إجراءات بارزة، فمن المتوقع أن تصبح اإلصابات 
رئيسي  عامل  سابع  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  القاتلة 
مسهم في العبء العالمي للمرض بحلول عام 2030 )13(.

»إنقاذ  التقنية  للمجموعة  األساسية  المكونات  وتتمثل 
بشؤون  المعنية  والقيادة  السرعة،  إدارة  في  األرواح« 
السالمة على الطرق، وتصميم البنية التحتية وتحسينها، 
قوانين  وإنفاذ  المركبات،  بمأمونية  المتعلقة  والمعايير 
الحوادث  أعقاب  في  الحياة  قيد  على  والبقاء  المرور، 
)الشكل 1-3(. يرتبط كل مكون من مكونات هذه المجموعة 

بتدخالت ذات أولوية من شأنها أن تساعد صانعي القرار 
والممارسين في مجال السالمة على الطرق على إحراز 
تقدم ملموس ومستدام في الحد من اإلصابات الناجمة عن 
حوادث الطرق خالل السنوات الخمس القادمة وما بعدها. 
الركائز  على  األرواح«  »إنقاذ  مجموعة  مكونات  وتقوم 
الواردة في الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السالمة 
على الطرق، وعلى الوثائق الحالية األخرى مثل التقرير 
العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث 

الطرق )3(.

في  تسهم  أن  األرواح«  »إنقاذ  التقنية  للمجموعة  يمكن 
تحقيق ما يلي:

خفض الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق   •
بحلول عام 2020  العالم  50% على مستوى  بنسبة 

وما بعده؛

مأمونة  نقل  نظم  إلى  الجميع  وصول  إمكانية  توفير   •
ومستدامة،  إليها  الوصول  ويسهل  التكلفة  وميسورة 
نطاق  توسيع  خالل  من  والسيما  السالمة،  وتحسين 
الحتياجات  خاص  اهتمام  إيالء  مع  العام،  النقل 
األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة، بحلول 

عام 2030.

تقييم البيِّنات
تنفيذها  تم  الطرق، والتي  السالمة على  تدابير  أدت  لقد 
وتقييمها في مختلف البلدان على مدار سنوات، إلى وجود 
مجموعة من المعارف حول الحلول الُمَسنَّدة بالبيِّنات التي 
يمكن تطويعها وتحسينها في أماكن أخرى. ويتواصل تنقيح 
مجموعة المعارف هذه كلما تم إعادة تقييم التدابير الحالية، 
وكلما تم تجريب تدابير جديدة، وكلما ُأجري المزيد من 
البحث حول عوامل الخطر )2-5, 14(. وقد تم تقييم فعالية 
التدخالت المحددة من حيث إسهامها في الحد من الوفيات 
السلوكيات  تغيير  في  إسهامها  واإلصابات، عالوًة على 

والمواقف والمعارف.
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يتم تقييم كل تدخل من حيث الفعالية على النحو التالي:

تدخالت مجربة: توضح البيِّنات المأخوذة من دراسات   •
أو  المضبوطة  اة  الُمَعشَّ التجارب  قبيل  من  وثيقة، 
االستعراضات المنهجية أو دراسات الحاالت والشواهد، 
الوفيات  من  الحد  في  فعالة  المعنية  التدخالت  أن 
واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، أو في إحداث 

التغيير المنشود في السلوك.

تدخالت واعدة: توضح البيِّنات المأخوذة من دراسات   •
وثيقة أن بعض الفوائد المتعلقة بالسالمة على الطرق 
الحصول  يلزم  أنه  بيد  المعنية،  التدخالت  نتجت عن 
على تقييم لها من أماكن مختلفة وينبغي توخي الحذر 

عند تنفيذها.

تدخالت غير كافية: لم يتوصل تقييم التدخل المعني   •
لنقص  نظرًا  التدخل  فعالية  حول  قاطع  استنتاج  إلى 

البيِّنات.

الشكل 1.3
المجموعة التقنية »إنقاذ األرواح«

تصميم البنية 
التحتية 
وتحسينها

إنفاذ قوانين 
المرور

مأمونية القيادة
المركبات

البقاء على 
 قيد الحياة 
بعد الحوادث

 إدارة 
السرعة
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المكونات والتدخالت ذات األولوية لمجموعة 

»إنقاذ األرواح«

الجدول 1-2
»إنقاذ األرواح«: ستة مكونات و22 تدخاًل

التدخالتالمكون

إدارة السرعة

نفاذ قوانين حدود السرعة على المستوى الوطني، والمستوى المحلي، وفي المدن وضع واإ
بناء أو تعديل الطرق التي تهدئ حركة المرور، مثل الدوارات، وتضييق الطرق، ومطبات تخفيف السرعة، 

والممرات المتعرجة، وخطوط االهتزاز الصوتي
إلزام شركات تصنيع السيارات بتركيب تكنولوجيا جديدة، مثل التعديل الذكي للسرعة، لمساعدة قائدي السيارات 

على االلتزام بحدود السرعة

القيادة في مجال 
السالمة على الطرق

إنشاء وكالة تتولى زمام القيادة في مجال السالمة على الطرق
وضع وتمويل استراتيجية للسالمة على الطرق

تقييم أثر استراتيجيات السالمة على الطرق
رصد السالمة على الطرق عن طريق تعزيز نظم البيانات

إذكاء الوعي ودعم الجمهور من خالل التثقيف وحمالت التوعية

 تصميم البنية 
التحتية وتحسينها

توفير البنية التحتية المأمونة لجميع مستخدمي الطرق بما في ذلك األرصفة، وأماكن عبور المشاة المأمونة، 
ومعتصمات المشاة، والمعابر الفوقية والتحتية

توفير حارات للدراجات والدراجات النارية
جعل جوانب الطرق أكثر مأمونية عن طريق استخدام األماكن الخالية على جانب الطريق، أو هياكل قابلة 

للطي، أو حواجز
تصميم تقاطعات أكثر مأمونية

فصل الطرق الفرعية عن الطرق المغلقة النهايات
منح األولوية للناس عن طريق توفير أماكن خالية من السيارات

تقييد حركة المرور والسرعة في المناطق السكنية والتجارية ومناطق المدارس
توفير مسارات أفضل وأكثر مأمونية للنقل العام

المعايير المتعلقة 
بمأمونية المركبات

نفاذ تنظيمات المعايير المتعلقة بمأمونية المركبات ذات المحركات المتعلقة باآلتي: وضع واإ
أحزمة األمان؛  •

مشابك تثبيت أحزمة األمان؛  •
التصادم األمامي؛  •
التصادم الجانبي؛  •

التحكم اإللكتروني في الثبات؛  •
حماية المشاة؛  •

تقييد حركة  وسائل  تثبيت  مشابك   •
ISOFIX األطفال طبقًا لمعيار

نفاذ التنظيمات المعنية بمنع انغالق مكابح الدراجات النارية ومصابيح اإلضاءة النهارية وضع واإ

 إنفاذ قوانين 
المرور

نفاذ القوانين على المستوى الوطني والمحلي ومستوى المدن، بشأن اآلتي: وضع واإ
القيادة تحت تأثير الكحول؛  •

ارتداء خوذات الدراجات النارية؛  •
استخدام أحزمة األمان؛  •

استخدام وسائل تقييد حركة األطفال  •

 البقاء على قيد 
الحياة بعد الحوادث

وضع نظم رعاية طوارئ منظمة ومتكاملة سابقة لدخول المستشفى وفي مرافق الرعاية الصحية
تدريب المستجيبين للحوادث على رعاية الطوارئ األساسية

تعزيز تدريب المستجيبين المتطوعين من المجتمع

يعرض هذا القسم تفاصيل التدابير الرئيسية التي يمكن تنفيذها في كل مكون أساسي من مكونات مجموعة »إنقاذ 
األرواح« )الجدول 2-1(. وُتعد هذه التدابير تدابير متداخلة مترابطة، ومن شأنها أن تسهم في إيجاد طرق أكثر 
مأمونية في جميع أنحاء العالم. وعلى وجه التحديد، يستعرض هذا القسم معلومات حول طبيعة المشكلة، والحلول 

التي يمكن تنفيذها، والفوائد المترتبة على تنفيذ التدابير الرئيسية في كل مكون.

2
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إدارة السرعة
تمثل السرعة أحد عوامل الخطر الرئيسية في اإلصابات 
الناجمة عن حوادث الطرق، حيث تسهم في خطر وقوع 
الحوادث وكذلك في العواقب المترتبة عليها )3, 4, 18-15(. 
وكلما زاد متوسط سرعة حركة المرور، زادت احتماالت 
وقوع الحوادث )15(. فعلى سبيل المثال، تؤدي كل زيادة 
بمقدار 1 كم/ساعة في متوسط سرعة المركبات إلى زيادة 
بنسبة 3% في معدل وقوع الحوادث المفضية إلى إصابات، 
وتؤدي إلى زيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث 
الالزمة  المسافة  زادت  السرعة  زادت  فكلما   .)3( القاتلة 
وكما  الطرق.  وقوع حوادث  زاد خطر  ثم  ومن  للتوقف، 
يتضح من الشكل 1-2، فمع السرعة البالغة 80 كم/ساعة 
)المسافة  22 مترًا  األمر  يستلزم  جاف،  طريق  على 
ثانية واحدة( من  البالغة  الفعل  المقطوعة خالل مدة رد 
أجل القيام برد فعل لحدث ما، ويستلزم األمر إجماليًا قدره 
57 مترًا للتوقف التام عن الحركة. وتزيد احتماالت السرعة 
لدى قائدي السيارات من الذكور وحديثي السن، في حين 
السرعة  في  تؤثر  أن  المحتمل  األخرى  العوامل  تشمل 
تعاطي الكحول، وتخطيط الطرق، وكثافة حركة المرور، 

واألحوال الجوية.

لقد ُنفِّذت في أماكن عديدة تدابير فعالة إلدارة السرعة من 
نفاذ قوانين حدود السرعة، وتصميم الطرق،  قبيل وضع واإ
وتكنولوجيا المركبات. ولكن مازال تنفيذ هذه التدابير يشكل 
تطبق  حين  في  فمثاًل-  البلدان.  من  الكثير  في  تحديًا 
97 بلدًا، من 180 بلدًا مشاركًا في تقرير الحالة العالمية 
للسالمة على الطرق 2015، قوانين حدود السرعة بحد 
أقصى 50 كم/ساعة أو أقل في المناطق الحضرية، لم 
السرعة  قوانين  إنفاذ   )%15 )أي  بلدًا   27 يصنف سوى 
لديها على أنه »جيد« )8 أو أكثر على مقياس من صفر 

إلى 10( )1(.

الحلول
توضح البيِّنات الحالية أن الحلول الرئيسية إلدارة السرعة 
أو  وبناء  السرعة،  حدود  قوانين  نفاذ  واإ في وضع  تتمثل 
لزام شركات  واإ المرور،  تهدئ حركة  التي  الطرق  تعديل 
لمساعدة  جديدة  تكنولوجيا  بتركيب  السيارات  تصنيع 

السائقين على عدم تجاوز حدود السرعة.

خفض متوسط السرعة 
 بنسبة 5% يمكن أن 

يؤدي إلى الحد بنسبة 
حوادث الطرق  30%  من عدد 

القاتلة.

© M. Missikim
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نفاذ قوانين حدود السرعة على المستوى  وضع واإ
الوطني، والمستوى المحلي، وفي المدن

نفاذ حدود مالئمة للسرعة على  يتضمن هذا الحل تحديد واإ
الطرق على المستويات الوطنية والحضرية والمحلية. تتجه 
الممارسات الحالية إلى تحديد سرعة المركبات على الطرق 
الحضرية بـ 50 كم/ساعة بوجه عام و30 كم/ساعة في 
المناطق السكنية وفي المواقع التي تختلط بها أحجام كبيرة 
لحركة المشاة وراكبي الدراجات مع المركبات )اإلطار 1-2(. 
بيد أنه من الضروري مراجعة حدود السرعة بصفة منتظمة 
ال تقتصر  ذلك،  إلى  وباإلضافة  مأمونيتها.  من  والتأكد 
نما من المهم  األهمية على تحديد حدود السرعة فحسب، واإ
طريق  عن  الالزمة  بالمعلومات  السائقين  تزويد  أيضًا 
اإلعالن عن حد السرعة القانوني، ومن المهم أيضًا إنفاذ 

حد السرعة هذا.

ويجب أن ُيوضع ما يلي في الحسبان عند تحديد حدود 
السرعة )8(:

نمط مستخدمي الطرق وخليطهم؛  •

على  قدرتها  وبخاصة  التحتية،  البنية  مأمونية  جودة   •
مراعاة األخطاء البشرية التي يمكن التنبؤ بها، وبالتالي 
مستخدمي  لجميع  المخاطر  منخفضة  ظروف  تهيئة 

الطرق؛

مكانيات تجنب الحوادث  الحماية في حالة الحوادث واإ  •
لدى أساطيل المركبات؛

مختلف وظائف الطرق وخليط حركة المرور.  •

وينبغي النص بوضوح على العواقب المترتبة على انتهاك 
حدود السرعة في القانون أو التنظيمات أو كليهما. ومن 
الممكن أن يشمل هذا على سبيل المثال الغرامات المالية، 

والنقاط السلبية، ووقف التراخيص.

ومن األهمية بمكان التأكد من إنفاذ قوانين حدود السرعة 
وتوقيع العقوبات المناسبة على السائقين الذين يخالفونها. 
المختلفة،  السياقات  في  مختلفة  أشكااًل  اإلنفاذ  ويتخذ 
أن  البيِّنات  أظهرت  وقد  وآلية.  يدوية  أساليب  ويتضمن 
السرعة.  من  الحد  في  فعالية  األكثر  هو  اآللي  اإلنفاذ 
ويتضمن اإلنفاذ اآللي الكاميرات المحمولة باليد والكاميرات 
المثبتة والكاميرات المتنقلة، وهي الكاميرات الموجودة في 
سيارات شرطة بدون عالمات مميزة. وال ينبغي أن يتضمن 
القانون أحكامًا تحد من قدرة الشرطة على استخدام تدابير 

اإلنفاذ الفعالة هذه.
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الشكل 1-2
مسافات التوقف بسرعات مختلفة )بما فيها زمن ردة الفعل المقارب لثانية واحدة(

المصدر: منقول بتصريح من المرجع )15(.

50 كم/ساعة

55 كم/ساعة

60 كم/ساعة

65 كم/ساعة

70 كم/ساعة

75 كم/ساعة

80 كم/ساعة
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المسافة )باألمتار(

رد الفعل استخدام المكابح التوقف في الوقت المناسب

التوقف في الوقت المناسب

التالمس

االصطدام بسرعة 30 كم/ساعة

االصطدام بسرعة 43 كم/ساعة

االصطدام بسرعة 53 كم/ساعة

االصطدام بسرعة 62 كم/ساعة



بناء أو تعديل الطرق التي تهدئ حركة المرور
من األهمية بمكان توفير تخطيط للطرق مزودة بالعالمات 
في  المنشودة  السرعة  ويعزز  يشجع  الكافية  والالفتات 
الموقع المعني، وذلك من أجل دعم االلتزام. في المناطق 
الحضرية، تشتمل تصميمات الطرق أو الحلول الهندسية 
التقاطعات،  الطرق، على  الداخلة في تصميم  المحددة، 
وتضييق الطرق، وتهدئة حركة المرور، ومطبات تخفيف 
السرعة، والممرات المتعرجة، وخطوط االهتزاز الصوتي، 
ضمن جملة أمور أخرى )20-23(. ويتم تعزيز هذه التدابير 
غالبًا بحدود سرعة تبلغ 30 كم/ساعة، علمًا بأنه يمكن 
تصميمها لتحقيق مستويات متعددة من السرعة المالئمة. 
ورغم أنه يمكن تنفيذ كل تدبير على حدة باعتباره تدخاًل 
منفصاًل، فعادة ما يتم تنفيذ هذه التدابير معًا في خطة 
تهدئة حركة المرور على مستوى منطقة بأكملها أو على 
مستوى محاور معينة. وتأخذ تدابير تهدئة حركة المرور 
أشكااًل متعددة بدءًا من إدخال بعض التغييرات الطفيفة، 
مرورًا بتعديل الشوارع المحلية، وصواًل إلى التغييرات على 
مستوى المنطقة وعمليات إعادة اإلنشاء الكبرى )24(. أما 

في بيئات الطرق السريعة بالمناطق الريفية والحضرية 

جوانب  كانت  إذا  إال  أعلى  بسرعات  ُيسمح  أال  فينبغي 
منتصف  في  فاصلة  حواجز  ووجدت  مأمونة،  الطريق 
الطريق، وتم تصميم التقاطعات بشكل مالئم، وتم الفصل 
واألحجام  السرعات  مختلف  من  الطرق  مستخدمي  بين 

واالتجاهات.

 إلزام شركات تصنيع السيارات بتركيب 
تكنولوجيا جديدة

تقوم تكنولوجيا التعديل الذكي للسرعة بإضافة المعلومات 
الخاصة بحدود السرعة إلى المركبة، لمساعدة السائق على 
يستخدم   .)25( المالئم  السرعة  حد  بشأن  القرارات  اتخاذ 
النظام المعياري خريطة طرق رقمية مدمجة بالمركبة تم 
نظام  إلى  باإلضافة  السرعة عليها،  أكواد حدود  تسجيل 
تحديد المواقع عن طريق األقمار الصناعية )3(. ويأخذ 
المستوى الذي يتدخل به النظام للتحكم في سرعة المركبة 

أحد األشكال التالية:

إرشادي: يتم تزويد السائق بالمعلومات الخاصة بحدود   •
السرعة وتنبيهه عند تجاوزها.

17المكونات والتدخالت ذات األولوية لمجموعة »إنقاذ األرواح«
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اإلطار 1-2

 خفض السرعة حول
المدارس في كينيا

خالل الفترة 2011-2014 تم تنفيذ مشروع مأمونية المدارس 
في 20 مدرسة ابتدائية في مدينة نايفاشا ومدينة ثيكا بكينيا. 
استهدف البرنامج، الذي تمثل مقصده الرئيسي في ضمان 
ياب األطفال إلى المدارس ومنها بأمان، ما يربو  ذهاب واإ
عرضة  األكثر  المدارس  أطفال  من  طفل   20000 على 
للخطر، شكلت الفتيات 49% منهم. أشار التقييم المرجعي، 
والذي شمل الفترة من كانون الثاني/ يناير 2008 حتى تموز/ 
يوليو 2011، إلى وقوع 266 إصابة حول المدارس أودت 
بحياة 38 طفاًل من األطفال المتوجهين للمدارس. ولكن لم 

تكن كل المدارس عرضة لنفس مستوى خطر وقوع اإلصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق؛ حيث كان أطفال المدارس الواقعة حول 
الطرق والطرق السريعة المزدحمة أكثر عرضة للخطر من غيرهم. وقد تم تطبيق معايير صارمة في اختيار المدارس األكثر عرضة لتلك 
المخاطر من غيرها. وبناء عليه، وقع االختيار على 20 مدرسة ابتدائية )عشرة منها في مدينة نايفاشا ومثلها في مدينة ثيكا( كي يشملها 
المشروع الذي تم فيه تنفيذ تدخالت عالية األثر للحد من خطر حوادث الطرق على األطفال أثناء توجههم إلى المدارس وعودتهم منها. تضمنت 
تلك التدخالت مراقبة السرعة حول المدارس، وتعزيز وضوح رؤية كل من األطفال وأماكن عبور المشاة، وتعديالت بيئية، وعبور المشاة تحت 
إشراف، وخلق الوعي لدى األطفال والمدرسين واآلباء واألمهات. وقد تحققت إنجازات إيجابية، عالوًة على االستفادة من عدد من الدروس 
المهمة، على مدار أربع سنوات هي عمر المشروع. وكان أبرز المكاسب المتحققة هو خفض حوادث الطرق والوفيات الناجمة عنها حول 
المدارس المختارة بصورة مطردة؛ فعلى سبيل المثال، تراجع عدد الحوادث بنسبة 37% في مدينة ثيكا وبنسبة 49% في مدينة نايفاشا، مقارنًة 

باألرقام المرجعية المسجلة منذ أربعة أعوام. وبالمثل، انخفض عدد الوفيات بنسبة 83% في مدينة نايفاشا وبنسبة 60% في مدينة ثيكا.
المصدر: قائم على المرجع )19(.



الموجودة  التحكم  بأجهزة  النظام  ربط  يتم  اختياري:   •
إذا كان يرغب في  السائق يختار ما  بالمركبة، ولكن 

إلغاء تفعيل النظام ويختار توقيت اإللغاء.

إلزامي: ال تتوافر إمكانية إلغاء تفعيل النظام.  •

الفوائد المترتبة على الحلول الخاصة 
بإدارة السرعة

يتسنى تحقيق ما يلي من خالل إدارة السرعة بشكل فعال:

الحد من الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق   •
والتكاليف االجتماعية االقتصادية المرتبطة بها؛

النقل  لسياسات  أخرى  مجاالت  في  تحسن  حدوث   •
والسياسات البيئية مثل تلوث الهواء، واستهالك الوقود، 

والتلوث الضوضائي؛

حدوث تحسن في مرافق الرعاية الصحية وجودة البيئة   •
للمشي وركوب الدراجات، مما يسهم في إيجاد مجتمعات 

مالئمة للعيش؛

حدوث تحسن في األمراض غير السارية نتيجة زيادة   •
ممارسة التريض والحد من التلوث.
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القيادة في مجال 
السالمة على الطرق

القيادة هي القدرة على التأثير في الناس أو إلهامهم لتحقيق 
هدف محدد )26(. ومن بين مسؤوليات القادة طرح رؤية 
حول الشكل الذي سيصبح عليه المستقبل وحشد العمل 
من أجل تحقيق هذه الرؤية. ومن األمثلة الجيدة على ذلك 
دولة السويد التي اعتمدت »الرؤية صفر« في عام 1997، 
وقامت بحشد العمل الالزم وتنفيذ تدابير فعالة على مدار 
سنوات )7(، وأدت اإلجراءات التي تم القيام بها إلى خفض 
واضح في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. كما 
اعتمد عدد من البلدان األخرى »الرؤية صفر« أو غايات 
الهدف  أن  حقيقة  تجسد  وفيات«  حدوث  عدم  »صوب 
الوحيد المقبول هو عدم وقوع وفيات أو إصابات خطيرة 

بسبب حوادث الطرق )8(.

ويمثل حشد العمل حول الرؤية المعنية تحديًا بشكل خاص 
في حالة السالمة على الطرق، وذلك في ضوء الطبيعة 
المتعددة القطاعات للمشكلة وتنوع الجهات الفاعلة المعنية 
)بما في ذلك وزارات الصحة، و/أو النقل، و/أو المالية، 
 .)27( الشرطة(  و/أو  الداخلية،  و/أو  التعليم،  و/أو 
المتعلقة  التنسيق  مجال  في  التحديات  إلى  وباإلضافة 
اآلراء  اختالف  فإن  المصلحة،  أصحاب  شتى  بمشاركة 
حول االستراتيجيات المالئمة للسالمة على الطرق يمكن 
أن يؤدي إلى تأخير العمل المنشود، أو إلى عرقلته في 
عدم  األخرى  القيادة  مشكالت  وتتضمن  األحوال.  أسوأ 
الطرق،  على  السالمة  استراتيجيات  تنفيذ  في  االتساق 
وضعف التنسيق، وعدم وجود مناصرين لتغيير السياسات 
التي  العوامل  أحد  القيادة  نوعية  فإن  ثم،  )28, 29(. ومن 
الطرق  على  السالمة  تدابير  تنفيذ  تعرقل،  أو   تيسر، 

.)30 ,29 ,27(

ال ُتمس الحاجة إلى القيادة في مجال السالمة على الطرق 
نما على  على أعلى مستويات السياسة الوطنية فحسب، واإ
سائر مستويات السياسات الخاصة بالمجتمع وبالسالمة 
بالحاجة  شعور  خلق  في  أهميتها  وللقيادة  الطرق.  على 
يجاد اإلقبال الالزم  ذكاء الوعي، واإ الملحة إلى التغيير، واإ

لدى أصحاب المصلحة )8(.
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القيادة المسؤولة 
والخاضعة للمساءلة 

 في مجال السالمة على 
الطرق على المستوى 

القطري ومستوى 
الواليات واألقاليم 

والمدن، مسألٌة حيويٌة 
لتحقيق النجاح.
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الحلول
تظهر الخبرات الحالية أن األدوار القيادية الرئيسية تتمثل 
في التأثير على الوظائف واألنشطة المبينة أدناه، و/أو 

إدارة هذه الوظائف واألنشطة.

إنشاء وكالة تتولى زمام القيادة في مجال السالمة على 
الطرق

عبر  الطرق  على  بالسالمة  المعنية  الجهود  لتنسيق  إن 
المتعددة وفيما بين شتى أصحاب المصلحة  القطاعات 
أهميٌة حاسمٌة لتحقيق النجاح )1(. يتولى هذا الدور في 
العديد من البلدان وكالة رائدة ينبغي أن تتوافر لها في 
تنفيذ  لتنسيق  الالزمة  والموارد  السلطات  األمثل  الوضع 
االستراتيجية الوطنية. ويتولى أعمال التنسيق في بعض 
الوكالة  تكون  بينما  بذاتها،  قائمة  معينة  وكالة  البلدان 
حكومية  وزارة  من  جزءًا  أخرى  بلدان  في  الرائدة 

)اإلطار 2-2(.

ورغم ضرورة الوكاالت الرائدة أو آليات التنسيق، فإن مجرد 
وجودهما لن يؤدي إلى تحسن وضع السالمة على الطرق 
في البلد المعني. فمن الضروري أن تحقق هذه الوكاالت 
مسؤولياتها، وأن يتم تمويلها على مستوى يتناسب مع حجم 

مشكلة السالمة على الطرق ومع قدرة الوكاالت على الحد 
من عبء هذه المشكلة. ويتعين على القيادة المعنية بمسألة 
السالمة على الطرق، سواء كانت القيادة على المستوى 
الوطني أو على المستوى المحلي، أن تستكشف ُسبل بناء 
األساس الالزم للعمل من أجل السالمة على الطرق، على 
األمم  واتفاقيات  اتفاقات  توقيع  طريق  عن  المثال  سبيل 
المتحدة الرئيسية المتعلقة بالسالمة على الطرق )31, 32(. 
كما أنه بوسع القيادة المحلية، بالمشاركة مع المجتمعات، 
المرجوة.  النتائج  لتحقيق  الفعالة  الوسائل  أحد  تكون  أن 
أساطيل  في سالمة  بدور حيوي  القيادة  وكذلك تضطلع 
دارة شؤون من يمتهنون قيادة المركبات لكسب  المركبات واإ
الفعالة في مجال  للقيادة  ينبغي  العيش. وبصفة أساسية 
العديدة  الفرص  تستغل وتحفز  أن  الطرق  السالمة على 
السانحة على المستويات المحلية والوطنية والدولية، إذا 
أرادت أن تمضي ُقدمًا بالعمل المعني بسياسات السالمة 

على الطرق.

وضع وتمويل استراتيجية للسالمة على الطرق
تتيح االستراتيجية مخططًا أوليًا للتوجه الذي يصبو البلد 
المعني إليه. وعلى غرار المؤسسات، ال تقدم االستراتيجية 
طريق  عن  وتعزيزها  تنفيذها  يتعين  نما  واإ بنفسها؛  حلواًل 
تخصيص موارد مالية وبشرية لتنفيذ األنشطة المخططة.
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اإلطار 2.2

 أمثلة للهيكل التنظيمي 
للوكاالت الرائدة في مجال 

السالمة على الطرق
اإلدارة العامة للطرق بالنرويج كيان قائم بذاته يتولى تنسيق السالمة 
على الطرق عبر مختلف قطاعات حكومة النرويج ومستوياتها، وهذه 
اإلدارة معنية باستعراض التشريعات وبجمع البيانات ونشرها. اللجنة 
وتتولى  النقل،  بوزارة  كائنة  نام،  فييت  في  المرور  لسالمة  الوطنية 
تنسيق سياسات السالمة على الطرق عبر مختلف الوكاالت الحكومية 
تحت القيادة العامة لنائب رئيس الوزراء الذي يشغل أيضًا منصب 

رئيس اللجنة.

المصدر: قائم على المرجع )1(.
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تقييم أثر استراتيجيات السالمة على الطرق
لتقييم ودراسة تنفيذ برامج السالمة على الطرق أهمية في 
الالزم  والجوانب  المتوقعة  النتائج  تحقيق  مدى  تحديد 
الضروري  يكون من  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  تعديلها. 
إجراء تقييمات محددة من قبيل إجراء تقييمات للسيارات 
الجديدة، والقيام بعمليات تدقيق و/أو فحص للسالمة على 
الطرق، ووضع تصنيفات للسالمة على الطرق، ومراجعة 
معايير تصميم الطرق، واستعراض مستويات االستثمار 
في الوكاالت المعنية بالطرق، وتقييم رعاية الطوارئ على 

المستوى الوطني.

رصد السالمة على الطرق عن طريق تعزيز نظم 
البيانات

ال يمكن المغالة في بيان أهمية البيانات المعنية بالوفيات 
واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق لرصد التوجهات 
وتقييم  الوقاية،  جهود  وتصميم  القطري،  المستوى  على 
التقدم المحرز، ومقارنة حجم الوفيات الناجمة عن حوادث 
الطرق مقابل الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى )1(. بيد 
أن البيانات المعنية بالوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 
ال ُتعتبر موثوقة في العديد من البلدان. وثمة حاجة أن 
تقوم البلدان بإدخال قدر أكبر من المواءمة والتحسين على 
البيانات المعنية بالمرور على الطرق، من حيث ما يلي:

حوادث  عن  الناجمة  للوفاة  معياري  تعريف  اعتماد   •
الطرق، الستخدامه في قواعد البيانات الخاصة بالشرطة؛

ربط مصادر البيانات )أي سجالت التسجيل الحيوي،   •
وبيانات  الشرطة،  وبيانات  اإلسعاف،  وبيانات 
المستشفيات، وبيانات التأمين، إلخ( من أجل تحسين 
التقديرات الرسمية الخاصة بالوفيات الناجمة عن حوادث 

الطرق؛

توفير تدريب لعناصر جهاز الشرطة من أجل دقة تقييم   •
شدة اإلصابة وسبب الحادثة، على أن يشمل ذلك جميع 
ونوع  الطرق  ومستخدمي  بالطرق  المتعلقة  الجوانب 

المركبات؛

معالجة مشكلة عدم كفاية اإلبالغ عن حوادث الطرق؛  •

نشر البيانات ألصحاب المصلحة؛  •

استخدام البيانات المتاحة في تخطيط التدخالت؛  •

اعتماد تكنولوجيا جديدة لدعم جمع البيانات وتحليلها،   •
عند اإلمكان.

إذكاء الوعي ودعم الجمهور من خالل التثقيف 
وحمالت التوعية

لهذه  بالنسبة  بهما  القيام  يتعين  محددان  نشاطان  هناك 
االستراتيجية:

السياسات  راسمي  تثقيف  في  األول  النشاط  يتمثل   •
لمشكلة  التصدي  أهمية  حول  والجمهور  والممارسين 
وتزويدهم  الطرق،  حوادث  عن  الناجمة  اإلصابات 

بالمعلومات الالزمة في هذا الصدد؛

الخطر  الوعي بعوامل  الثاني في زيادة  النشاط  يتمثل   •
وتدابير الوقاية في مجال السالمة على الطرق، وتنفيذ 
السلوكيات  تغيير  تستهدف  اجتماعي  تسويق  حمالت 

والمواقف.

إن السلوك المأمون لمستخدمي الطرق والحد من الوفيات 
الناجمة عن حوادث الطرق أمران ال يعتمدان فحسب على 
الدعم  على  أيضًا  يعتمدان  نما  واإ والمهارات،  المعارف 
دراك  واإ للمخاطر  التعرض  مدى  دراك  واإ المجتمعي، 
المخاطر ذاتها، واألعراف والنماذج االجتماعية، والتدابير 
نفاذ القانون. ومن ثم فمن األهمية بمكان أن  الهندسية، واإ
نتذكر أن زيادة الوعي بعوامل الخطر وتدابير الوقاية في 
مجال السالمة على الطرق من خالل التثقيف وحمالت 
لتدابير  موصل  عامل  إال  هي  ما  االجتماعي  التسويق 
أخرى، أكثر من كونها حاًل في حد ذاتها )اإلطار 3-2(.
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الفوائد المترتبة على الحلول في 
مجال القيادة

يمكن تحقيق ما يلي من خالل تحسين القيادة في مجال 
السالمة على الطرق:

وضع أساس للحوكمة إلجراء تدخالت محددة؛  •

التصدي للقضايا المجتمعية وقضايا الحوكمة، من قبيل   •
القانون والنظام، التي لها تأثير على سياسات السالمة 

على الطرق؛

حفز العمل وحشد أصحاب المصلحة؛  •

تحسين تنسيق سياسات السالمة على الطرق، مع التأكد   •
من كفاءة القيام بالعمل فيما بين شتى الوكاالت؛

توفير اأُلُطر والمساءلة الالزمة لضمان تنفيذ تدخالت   •
السالمة  الخاصة بسياسات  الحصائل  محددة وتحقيق 

على الطرق؛

لسياسات  الالزمة  والبشرية  المالية  الموارد  تخصيص   •
السالمة على الطرق؛

زيادة الوعي بعوامل الخطر وتدابير الوقاية في مجال   •
السالمة على الطرق، بما يؤدي إلى زيادة دعم التدخالت 
السالمة  مجال  في  التدخالت  وسائر  باإلنفاذ  المعنية 

على الطرق.
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اإلطار 3-2

 حمالت التسويق االجتماعي 
في االتحاد الروسي

الفترة خالل  تلفزيونيًا  وبثها  كبرى  حمالت  أربع  تصميم   تم 
2010-2014 في إطار مشروع السالمة على الطرق في منطقة 
ليبيتسكايا ومنطقة إيفانوفسكايا باالتحاد الروسي. وصاحب اإلنفاذ 
هذه الحمالت التي ركزت على استخدام أحزمة األمان، والسرعة، 
واستخدام وسائل تقييد حركة األطفال. وأظهر تقييم الحمالت انخفاضًا 
مطردًا في نسبة المركبات التي تتجاوز حدود السرعة: من %54.7 
)عام 2012( إلى 40.1% )عام 2013( في منطقة إيفانوفسكايا؛ 
ومن 47.0% )عام 2011( إلى 26.1% )عام 2013( في منطقة 
ليبيتسكايا. وفي المجمل زادت معدالت استخدام أحزمة األمان من 
52.4% )عام 2010( إلى 73.5% )عام 2013( فيما بين جميع 
إلى   )2011 )عام   %47.5 ومن  ليبيتسكايا،  منطقة  في  الراكبين 

88.8% )عام 2013( في منطقة إيفانوفسكايا.

المصدر: قائم على المرجعين )24, 33(.
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تصميم البنية التحتية 
وتحسينها

النقل  للطرق على  التحتية  البنية  تركز  أن  العادة  جرت 
على  االقتصادية  والكفاءة  المحركات  ذات  بالمركبات 
حساب السالمة، وبخاصة بالنسبة للمشاة وراكبي الدراجات 
الحالة  تقرير  في  تبين  وقد   .)36-34( النارية  والدراجات 
بلدًا   92 أن   )1(  2015 الطرق  على  للسالمة  العالمية 
)49% منها من البلدان المرتفعة الدخل( نفذت سياسات 
لتعزيز المشي وركوب الدراجات. ولكن الدراسات أظهرت 
قبيل  أخرى، من  تدابير  لم يصحبها  السياسات  هذه  أن 
المأمونة  التحتية  البنية  وتوفير  للسرعة  الفعالة  اإلدارة 
الدراجات، مما أسفر عن وجود مخاطر  للمشاة وراكبي 
تؤدي إلى وقوع اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق )37(.

مسافة  على  يزيد  لما  مؤخرًا  ُأجري  تقييم  وكان 
سلط  قد  بلدًا   60 في  الطرق  من  250000 كيلومتر 
الضوء على العيوب التي تشوب تصميم الطرق وتسهم 
بشكل كبير في العبء العالمي لإلصابات الناجمة عن 
حوادث الطرق )الشكل 2-2(. كانت أكثر من 50% من 
الطرق الخاضعة للتقييم تفتقر إلى البنية التحتية األساسية 
الالزمة للحركة اآلمنة للمشاة وراكبي الدراجات والدراجات 
النارية وركاب المركبات. وجدير بالذكر أنه من الممكن 
الوقاية من نحو 3.6 مليون حالة وفاة و40 مليون إصابة 
المخاطر  الطرق ذات  10% من  تم تحسين  إذا  خطيرة 
األعلى في كل بلد على مدار 20 عامًا، وذلك من خالل 
توفير ممرات المشاة، وحواجز السالمة، وحارات الدراجات، 
ورصف أماكن توقف السيارات على جوانب الطرق )22(.

ويعني خليط حركة المرور الموجود في العديد من البلدان 
أن المشاة وراكبي الدراجات يشاركون الطريق مع المركبات 
العالية السرعة، مما يضطرهم إلى التعرض لمواقف خطيرة 
التي  المخاطر  ويزيد مستوى   .)1( الحركة  ومرور سريع 
التجهيزات  بغياب  الطرق  مستخدمي  جميع  لها  يتعرض 
األساسية مثل ممرات المشاة، وممرات الدراجات، وحارات 
الدراجات النارية، ونقاط عبور المشاة الخاضعة للمراقبة 

بسرعات مأمونة على العديد من الطرق.
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الحلول
مبدأ  السالمة  أن  إلى  الحالية  والخبرات  المؤلفات  تشير 
أساسي يجب النظر إليه بعين االعتبار عند تخطيط شبكة 
المهم  الطرق وتصميمها وتشغيلها )3, 4, 8, 19, 20(. ومن 
التأكد من أن الطرق الحالية، والطرق الجديدة، ونظم النقل 
العام مشيدة جميعًا بأعلى معايير السالمة لجميع مستخدمي 
العاجلة تحديث معايير تصميم  الطرق. ومن األولويات 
تسبب  عدم  وضمان  السابقة  األخطاء  لتجنب  الطرق، 
افتتاحها  عند  وفيات  حدوث  في  تمامًا  الجديدة  الطرق 
لالستخدام. وينبغي تحسين البنية التحتية القائمة عن طريق 
وضع معايير السالمة المالئمة لجميع مستخدمي الطرق. 
ويرد فيما يلي ملخص بالحلول المحددة الالزمة لضمان 

سالمة شبكة الطرق لجميع مستخدمي الطرق.

توفير البنية التحتية المأمونة لجميع مستخدمي الطرق
تتمثل وظيفة األرصفة في فصل المشاة عن المركبات ذات 
لمختلف  مساحة  األرصفة  وتتيح  والدراجات.  المحركات 
أنماط المشاة للمشي، والحركة، والجري، واللعب، وااللتقاء، 
وتبادل الحديث. وحتى تحقق األرصفة أقصى قدر ممكن 
من الفوائد بالنسبة لسالمة المشاة، ينبغي أن تكون جزءًا 
من كل طريق جديد وكل طريق حالي يوجد عليه طلب 
في الوقت الراهن أو مستقباًل، بما في ذلك طرق المناطق 
الريفية عند االقتضاء. وينبغي باإلضافة إلى ذلك، عند 
اللزوم، توفير األرصفة على جانبي الطريق، وأن تكون 
األرصفة متصلة وميسورة الوصول لجميع المشاة، وأن تتم 
صيانتها بالشكل المناسب، وأن يكون اتساعها كافيًا، وأن 
تحتوي على ممرات منحدرة وغيرها من التجهيزات الالزمة 
والمشاة  المتحركة  الكراسي  مستخدمي  احتياجات  لتلبية 
وأن تكون  واإلبصار،  الحركة  يعانون من ضعف  الذين 

خالية من العوائق مثل أعمدة اإلنارة والفتات الطرق.
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الشكل 2.2
التعرض ألوضاع البنية التحتية للطرق المحفوفة بالمخاطر

المصدر: قائم على المرجعين )8( و )22(.

89% من الطرق التي يتواجد فيها راكبو الدراجات 
وتبلغ سرعة التدفقات المرورية 40 كم/ساعة أو أكثر، 

ال توجد بها تجهيزات للدراجات.

83% من الطرق التي يتواجد فيها المشاة وتبلغ سرعة 
التدفقات المرورية 40 كم/ساعة أو أكثر، ال توجد بها 

ممرات مشاة رسمية.

61% من الطرق التي تبلغ سرعة التدفقات المرورية 
عليها 80 كم/ساعة أو أكثر، متن الطريق بها فردي 

وغير مقسم.

95% من الطرق ذات تدفقات حركة الدراجات النارية 
المرتفعة )أكثر من 20% من إجمالي حركة المرور(، 
والتي تبلغ فيها سرعة التدفقات المرورية 60 كم/ساعة 

أو أكثر، ال توجد بها تجهيزات للدراجات النارية.

57% من التقاطعات التي تبلغ فيها سرعة التدفقات 
المرورية 60 كم/ساعة أو أكثر، ال توجد بها دوارات، 

وال حارة رجوع محمية، وال طرق تبادلية.

47% من المنحنيات التي تبلغ فيها سرعة التدفقات 
الطرق  جوانب  أكثر،  أو  كم/ساعة   80 المرورية 

الموجودة عليها خطرة.



المزودة  المأمونة  المشاة  عبور  أماكن  وظيفة  وتتمثل 
بإشارات أو عالمات في فصل المشاة عن حركة المركبات 
أماكن  وتساعد  الشارع.  أثناء عبورهم  وجيزة  زمنية  لمدة 
عبور المشاة المزودة بإشارات أو عالمات على بيان حق 
المشاة في الطريق وأنه يجب على قائدي الدراجات النارية 
استخدام  ويشيع  معينة.  نقاط  عند  للمشاة  األولوية  منح 
التقاطعات  في  بعالمات  المزودة  المشاة  عبور  أماكن 
المزودة بإشارات، وكذلك في مواقع عبور المشاة األخرى 
ذات أحجام المشاة الكبيرة مثل مناطق المدارس ومراكز 
التسوق. بيد أنه ينبغي تجهيز أماكن عبور المشاة هذه 
تعزز  الطريق  بنهر  أخرى  مادية  تحسينات  بالتوازي مع 
عبور المشاة و/أو تحد من سرعة المركبات )على سبيل 
المثال، أماكن عبور المشاة على ممرات مرتفعة، وتهدئة 

حركة المرور(.

وثمة وسائل من قبيل امتدادات األرصفة المرتفعة للمشاة، 
امتداد  على  الفاصلة  والحواجز  المشاة،  ومعتصمات 
الطريق، تمثل استراتيجية أخرى للحد من تعرض المشاة 
لمخاطر المركبات ذات المحركات وتتيح للمشاة معتصمات 

أكثر أمانًا عند عبور الشارع.

والمعابر الفوقية والتحتية للمشاة هي جسور وأنفاق تسمح 
بتدفق حركة المشاة دون توقف بمعزل عن حركة المركبات. 
ُيستخدم هذا التدبير بصفة أساسية في المناطق ذات أحجام 
المشاة الكبيرة أو التي ترتفع بها تدفقات وسرعات المركبات 
)مثل الطرق السريعة(. ويجب االهتمام بإمكانية الوصول 
للمعابر الفوقية والتحتية ودرجة أمانها، لضمان استخدامها. 
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي توفير أماكن عبور مأمونة في 

المناطق الريفية لعبور الماشية والمركبات الزراعية.

توفير حارات للدراجات والدراجات النارية
النارية فصل  يتسنى بفضل حارات الدراجات والدراجات 
مرور  حركة  عن  النارية  والدراجات  الدراجات  راكبي 
المركبات ذات المحركات، ويتسنى بفضلها أيضًا االنتقال 
الرئيسي.  الطريق  نهر  بيئة  من  مأمونية  أكثر  بيئة  في 
وينبغي تخطيط التجهيزات وتطويرها على مستوى الشبكة 
من أجل توفير استمرارية الجودة السالمة، والتعامل مع 
التقاطعات،  أي تداخالت مع سائر حركة المرور )مثل 
حارات الدخول للطريق( بطريقة مأمونة. ويمكن للتجهيزات 
على الطريق وخارج الطريق أن تؤدي إلى تحسين السالمة 
بفضل مبادئ التصميم المأمون التي تكفل مالئمة كل من 
بين  والفصل  االستيعابية،  وقدرته  الطريق،  اتساع 

التجهيز  لسرعة  بالنسبة  السطح  ونوعية  المستخدمين، 
المعني ووظيفته.

جعل جوانب الطرق أكثر مأمونية
واألجسام  المركبات  بين  تحدث  التي  التصادمات  تتسم 
لإلصابات  الكبيرة  بالشدة  الطريق  جانب  على  الموجودة 
الناتجة عنها )3(. وبصفة عامة، يتمثل دور المعالجات 
على  السائقين  مساعدة  في  التحتية  البنية  على  المدخلة 
البقاء على الطريق )مثل التحسينات المدخلة على سطح 
بوجود  والتحذيرات  الطرق،  الطريق، ورسم خطوط على 
منحنيات وشدة هذه المنحنيات(، أو في تنبيه السائقين إلى 
أنهم مغادرين للطريق )مثل خطوط االهتزاز الصوتي(، 
أو في زيادة إمكانية استعادة التحكم في المركبة في حالة 
مغادرتها للطريق )مثل التحسينات المدخلة على جوانب 
على  المترتبة  الحصيلة  شدة  من  الحد  في  أو  الطرق(، 
على  الخالية  األماكن  )مثل  الطريق  من  المركبة  خروج 
جانب الطريق، واألعمدة القابلة للكسر، وحواجز الوقاية 

من التحطم(.

تصميم تقاطعات أكثر مأمونية
واإلصابات  التصادم  معدالت  بارتفاع  التقاطعات  ترتبط 
ألنها تحتوي على عدد كبير من نقاط التعارض بين المشاة 
وراكبي الدراجات والدراجات النارية والمركبات )37(. ويركز 
تصميم التقاطعات األكثر مأمونية في المعتاد على الحد 
أحد  ويتمثل  المحتملة.  والتعارضات  السرعة  تأثير  من 
الخيارات األكثر فعالية للحد من الوفيات واإلصابات في 
توفير دوارات جيدة التصميم تحد من سرعة االقتراب وتقلل 
من زاوية التصادم المحتمل إلى مستوى حوادث التصادم 
األقل شدة في أطراف جوانب السيارة أو في أقصى نهاية 

جسم المركبة.

وُيعد توفير المعابر الفوقية والتحتية )تقاطعات مفصولة 
تتم  المردود حيث  عالية  ارتفاعات مختلفة( وسيلة  على 
توفير  ويتم  العابر  المرور  من حركة  كبيرة  أحجام  إدارة 

حارات دخول للطريق جيدة التصميم.

حركة  لفصل  بإشارات  المزودة  التقاطعات  تصميم  ويتم 
فواصل  طريق  عن  المحتملة  التعارضات  عن  المرور 
واألحكام  االلتزام  من  مستوى  تستلزم  بأنها  علمًا  زمنية، 
التصميم  الطريق حسب  مستخدمي  جانب  من  التقديرية 

المفصل بالموقع.
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تظل  للمراقبة،  الخاضعة  غير  التقاطعات  حالة  وفي 
الطريق،  مستخدمي  لجميع  بالنسبة  مرتفعة  المخاطر 
بشأن  التكلفة  منخفضة  تدابير  إدراج  في  النظر  وينبغي 
تهدئة حركة المرور والنواحي الهندسية والتكنولوجية )مثال: 
في  الدوران  التقاطعات على مستويات مرتفعة، وحارات 
االتجاه المعاكس، والتحكم في أولوية العبور، والالفتات 
وذلك  السرعة(،  من  والحد  المركبات،  لتحذير  الموجهة 
العالية  لخفض المخاطر الموجودة في مثل هذه المواقع 

الخطورة من شبكة الطرق.

فصل الطرق الفرعية عن الطرق المغلقة النهايات
الفوائد  عن  فضاًل  السالمة  من  عظيم  قدر  يتحقق 
االقتصادية واالجتماعية بفضل تخطيط مساحة الطريق 
للمرور  األساسية  االحتياجات  بين  الفصل  يتم  بحيث 
العبور  أولويات  وبين  جهة  من  النقل  وحركة  العابر 
والوصول لألحياء السكنية المحلية والمراكز التجارية من 

جهة أخرى.

منح األولوية للناس عن طريق توفير أماكن خالية من 
السيارات

وراكبي  للمشاة  عام  بوجه  التاريخي  اإلهمال  في ضوء 
والبيئة  الطريق  نهر  وتخطيط  تصميم  في  الدراجات 
المبنية، فمن الضروري معالجة هذا اإلغفال من خالل 
ويقتضي  الجديدة.  التصميم  عادة  واإ التصميم  أعمال 
تحسين سالمة المشاة وراكبي الدراجات وجود سياسات 
من  الشكلين  هذين  على  تحديدًا  تركز  أن  يمكن  داعمة 
أشكال االنتقال، أو أن تشكل جزءًا من السياسات العامة 
التوجيهية  المبادئ  وتساعد  األراضي.  واستخدام  للنقل 
التي تحدد معايير التصميم للتجهيزات الخاصة بالمشاة 
األكثر  أولئك  سالمة  ضمان  على  الدراجات  وراكبي 
عرضة للمخاطر على الطرق الجديدة ومن خالل تصحيح 
أوجه القصور على الطرق الحالية )19-20(. ومن الممكن 
دليل  قبيل  الحالية، من  التوجيهية  المبادئ  تطويع شتى 
القدرة العالية )5( والشوارع الكاملة )38(، كي تتالءم مع 

المحلية. البيئة 

والمبادئ  السياسات  تعترف  أن  ينبغي  عام،  وبوجه 
التوجيهية المعنية بسالمة المشاة وراكبي الدراجات بأن 
المشاة وراكبي الدراجات مستخدمون مشروعون للطرق، 
وأن تعزز االعتراف بهذه الفكرة فيما بين خبراء التخطيط 
دارة نظام  والمهندسين والمهنيين الذين يتولون تخطيط واإ
النقل على الطرق؛ وأن تضع وتنفذ قوانين المرور التي 
تكفل سالمة المشاة وراكبي الدراجات؛ وأن تشجع النهج 

الجديدة و/أو إعادة  للجميع في تخطيط الطرق  الشامل 
تجهيز الطرق الحالية؛ وأن تولي االهتمام إلى االحتياجات 
المحددة للمصابين باإلعاقة واألطفال والمسنين. وتتمثل 
إحدى الطرق الكفيلة بضمان تحقيق ذلك في أن تتضمن 
والمجتمعات  الطرق،  مستخدمي  فئات  التخطيط  عملية 
المحلية، وأصحاب المصلحة ذوي األهمية )مثل خدمات 

اإلنقاذ(.

تقييد حركة المرور والسرعة في المناطق السكنية 
والتجارية ومناطق المدارس

إن إيجاد بيئات منخفضة السرعة في المناطق السكنية 
للمجتمعات  السالمة  تحقيق  يضمن  المدارس  ومناطق 
التي تعيش في تلك المناطق، وله تأثير محدود أو منعدم 
المقطوعة  المسافات  النقل في ضوء صغر  على كفاءة 
المعنية في المعتاد. وتقل إمكانية البقاء على قيد الحياة 
للمشاة ضحايا الحوادث بصورة كبيرة إذا زادت السرعة 
ضمن  ومن  ميل/ ساعة(،   20( 30 كم/ ساعة  عن 
األولويات في هذه المواقع إيجاد شوارع مزودة بالعالمات 
هندسة  تتيح  السكنية  األحياء  في  الكافية  والالفتات 
ويتسنى  وتنفذها.  عليها  وتشجع  مأمونية  أكثر  سرعات 
تصميم  خالل  من  المعتاد  في  المعنية  الحلول  تحقيق 
الطرق )تهدئة حركة المرور، وتضييق الطرق، والممرات 
المتعرجة، واألرصفة المرتفعة، ومطبات تخفيف السرعة(، 
السرعة(،  للتحذير من  المحمولة  )الالفتات  والتكنولوجيا 
مراقبة  )كاميرات  المرور  قوانين  نفاذ  واإ الُشرطي  والعمل 

السرعة، ودوريات الشرطة(.

توفير مسارات أفضل وأكثر مأمونية للنقل العام
إن سالمة المشاة قضية جوهرية يتعين النظر إليها بعين 
االعتبار عند تصميم أي نظام نقل جماهيري، بما في 
ذلك المسارات والمحطات. وُيعد منح األولوية لخيارات 
تشجيع  طرق  أحد  الكفاءة  وذات  المأمونة  العام  النقل 
العام،  النقل  إلى  الخاصة  السيارة  استخدام  من  التحول 
والمشي، وركوب الدراجات. ومن الممكن أن تقل الحاجة 
االنتقال  يقترن  عندما  االنتقال  هذا  ومدى  االنتقال  إلى 
األراضي  استخدام  بتخطيط  المتعلقة  الخيارات  بسائر 
أقرب  تقديم خدمات  االنتقال، مثل  الطلب على  وبإدارة 
إلى المناطق السكنية، وتصميم مسارات النقل الجماهيري، 
وخيارات النقل العام ذات الكفاءة. ومن الممكن في بعض 
البلدان أن تشكل نظم النقل الجماهيري ذاتها خطرًا بسبب 
فرط ازدحامها وخطورة المركبات المستخدمة، فضاًل عن 
وفي  اإلرهاق.  أصابهم  المهارة  محدودي  سائقين  وجود 
حاالت كتلك، يمكن لإلدارة الجيدة لسالمة األسطول أن 
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وأن  الطرق،  حوادث  عن  الناجمة  اإلصابات  من  تحد 
تشجع على زيادة استخدام النقل العام.

الفوائد المترتبة على الحلول الخاصة 
بتحسين البنية التحتية

التحتية  البنية  تحسين  طريق  عن  يلي  ما  تحقيق  يمكن 
للطرق:

خفض أعداد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث   •
الطرق والتكاليف االجتماعية االقتصادية المرتبطة بها؛

الحد من االنبعاثات عند إدراج مبادرات إدارة السرعة   •
في التدابير الخاصة بتحسين البنية التحتية؛

ل التحركات  تعزيز المشي وركوب الدراجات، مما ُيَكمِّ  •
لى الحد  العالمية األخرى الرامية إلى مكافحة السمنة، واإ
وداء  القلب  أمراض  مثل  السارية  غير  األمراض  من 

لى تحسن نوعية الهواء والحياة الحضرية؛ السكري، واإ

اإلسهام في التحول من نموذج استخدام السيارة الخاصة   •
إلى النقل العام، وكذلك اإلسهام في الحد من االنتقال 
غير الضروري من خالل توفير وتحسين خيارات أكثر 
للنقل  مأمونية  أكثر  وتصميم  العام  للنقل  مأمونية 
الجماهيري، جنبًا إلى جنب مع سائر الخيارات الخاصة 

باستخدام األراضي.
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المعايير المتعلقة 
بمأمونية المركبات

من المحتمل ألسطول المركبات ذات المحركات في العالم 
2030، وهو  عام  بحلول  األقل  الضعف على  يبلغ  أن 
تطبيق  أن  بالذكر  وجدير  مركبة.  مليار  حاليًا  يتجاوز 
التنظيمات الخاصة بالمعايير المتعلقة بمأمونية المركبات 
يختلف اختالفًا كبيرًا حول العالم، حيث يكون التطبيق كافيًا 
في بعض البلدان واألقاليم، وضعيفًا أو منعدمًا في بعضها 

اآلخر )1(.

وعلى مدار العقود القليلة الماضية، أدت عملية التنظيم 
وطلب المستهلكين إلى وجود أعداد متزايدة من السيارات 
المأمونة في البلدان/المناطق المرتفعة الدخل. وكثير من 
الخصائص التي بدأت في شكل »إضافات« مكلفة نسبيًا 
لتحقيق السالمة في المركبات باهظة الثمن أصبحت منذ 
ذلك الحين أيسر تكلفًة، وهي ُتعد في الوقت الراهن من 
بعض  في  المركبات  جميع  في  األساسية  المتطلبات 
استخدام  نحو  سريعًا  تحواًل  ونشهد  البلدان/المناطق. 
المركبات ذات المحركات في البلدان/المناطق المنخفضة 
أعلى  تسجيل  يتم  الدخل، حيث  المتوسطة  وتلك  الدخل 
مخاطر حوادث الطرق وحيث يشهد إنتاج المركبات تزايدًا 
على التوازي مع النمو االقتصادي، وهو األمر الذي يعني 
وجود حاجة ملحة لتنفيذ هذه المتطلبات األساسية على 

مستوى العالم.

ومن المهم التأكد من أن تصميم المركبات يمتثل لمعايير 
أما في حالة عدم وجود هذه  المتعارف عليها،  السالمة 
المعايير فمن الممكن أن تبيع شركات السيارات تصميمات 
عفا عليها الزمن ولم تعد قانونية في البلدان الجيدة التنظيم. 
وعوضًا عن ذلك، فإن شركات السيارات كثيرًا ما »تغفل 
الطرازات  في  لألرواح  المنقذة  التكنولوجيا  مواصفات« 
األحدث التي يتم بيعها في البلدان التي تكون التنظيمات 

المعنية فيها ضعيفة أو منعدمة.

التنظيمات  لتوحيد  العالمي  المتحدة  األمم  منتدى  ويمثل 
المعنية بالمركبات الهيئة العالمية الرئيسية المسؤولة عن 
وضع معايير السالمة الدولية للمركبات ذات المحركات، 
وتتيح التنظيمات الخاصة بالمنتدى إطارًا قانونيًا لتطبيقه 
طوعًا من جانب الدول األعضاء باألمم المتحدة. ويمكن 
اعتماد  العالمي  المنتدى  خالل  من  الراهن  الوقت  في 
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143 مليار دوالر أمريكي

يمكن الوقاية من أكثر من
440000

صابة  حالة وفاة واإ
خطيرة، وتوفير نحو 

إذا تم تطبيق تنظيمات 
األمم المتحدة األساسية 
المعنية بالمركبات في 

أربعة بلدان رئيسية 
بأمريكا الالتينية، 
بحلول عام 2030.
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المركبات ذات المحركات على المستوى الدولي دون إجراء 
بتنظيمات  المركبات  تفي  أن  اختبارات إضافية، شريطة 
الحوادث  حالة  في  الحماية  تتضمن  التي  المتحدة  األمم 
الحوادث  وتجنب  الحوادث(  وقوع  عند  الحماية  )توفير 
معايير  أهم  ومن  أصاًل(.  التصادم  وقوع  من  )الوقاية 
المركبات التي يعززها المنتدى العالمي التنظيمات السبعة 
األمان؛  أحزمة  تثبيت  ومشابك  األمان؛  أحزمة  التالية: 
والتصادم األمامي؛ والتصادم الجانبي؛ والتحكم اإللكتروني 
في الثبات؛ وحماية المشاة؛ ومشابك تثبيت وسائل تقييد 
حركة األطفال طبقًا لمعيار ISOFIX )39( )الشكل 3-2(.

العالمي  البرنامج  من  كل  أعده  جديد،  تقرير  أظهر  وقد 
للبلدان  اإلنمائي  والمصرف  الجديدة  السيارات  لتقييم 
األمريكية، أنه يمكن إنقاذ حياة 40000 شخص والوقاية 
من 400000 إصابة خطيرة بحلول عام 2030، وذلك 
الصادرة عن  المركبات  تنظيمات مأمونية  تم تطبيق  إذا 
األمم المتحدة من جانب أربعة بلدان رئيسية في أمريكا 
يمكن  أنه  إلى  االقتصادي  التقييم  )40(. ويشير  الالتينية 

توفير نحو 143 مليار دوالر أمريكي على مدار الفترة من 
عام 2016 إلى عام 2030 بفضل هذا الخفض في عدد 

الوفيات واإلصابات.

الحلول
يتضح من البيِّنات الحالية أن المركبات التي تفي بمتطلبات 
أهم معايير السالمة الصادرة عن األمم المتحدة، أو تتخطى 
هذه المعايير، ُتسهم إسهامًا كبيرًا في تجنب حوادث الطرق 
وفي الحد من احتماالت وقوع إصابات خطيرة في حالة 
وقوع الحوادث. وجدير بالذكر أن 40 بلدًا فقط في الوقت 
الحالي تفي بجميع تنظيمات السالمة السبعة ذات األولوية 
األمان،  أحزمة  تثبيت  ومشابك  األمان،  أحزمة  بشأن 
والتصادم األمامي، والتصادم الجانبي، والتحكم اإللكتروني 
في الثبات، وحماية المشاة، ومشابك تثبيت وسائل تقييد 
حاجة  وثمة   .)1(  ISOFIX لمعيار  طبقًا  األطفال  حركة 
الستدامة الجهود المعنية في البلدان التي ُتنفذ بها معايير 
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الشكل 3-2
خريطة طريق البرنامج العالمي لتقييم السيارات الجديدة من أجل مركبات أكثر سالمة عام 2020

المصدر: قائم على المرجع )39(.

خريطة الطريق من أجل 
مركبات أكثر مأمونية 

عام 2020، تنظيمات* 
األمم المتحدة بشأن:

جميع المركبات 
الجديدة

المنتجة أو 
المستوردة

جميع المركبات
المنتجة أو 
المستوردة

اختبارات 
التصادم األماميالحوادث

)رقم 94(
التصادم الجانبي

)رقم 95(
20182020

أحزمة 
 أحزمة األمان األمان

ومشابك تثبيتها
)رقم 16، 14(

20182020

التحكم اإللكتروني 
التحكم اإللكتروني في الثبات

في الثبات
 رقم 140 )التنظيم 
التقني العالمي 8(

20182020

سالمة 
حماية المشاةالمشاة

 رقم 127 )التنظيم 
التقني العالمي 9(

20182020

منع انغالق 
منع انغالق مكابح المكابح

الدراجات النارية
رقم 78 )التنظيم التقني 

العالمي 3(
20182020

االستخدام التلقائي 
للمكابح في حالة 

الطوارئ
 نظم االستخدام 
التلقائي للمكابح 
في حالة الطوارئ

 موصى 
بها بشدة

 موصى 
بها بشدة

* أو معايير األداء الوطنية المكافئة، مع المطابقة الفعالة لإلنتاج



تضع  لم  التي  البلدان  في  أما  بالفعل؛  المتحدة  األمم 
هذه  لوضع  ملحة  حاجة  فثمة  بعد،  المعنية  التنظيمات 
بالحلول  ملخص  يلي  وفيما  إنفاذها.  وكذلك  التنظيمات 

الرئيسية لتحسين مأمونية المركبات.

نفاذ تنظيمات المعايير المتعلقة بمأمونية  وضع واإ
المركبات ذات المحركات

فيما يلي المعايير الدولية السبعة التي تحظى بقبول متزايد 
لتصنيع/  األساسية  المعايير  من  األدنى  الحد  باعتبارها 

تجميع المركبات:

التنظيمات الخاصة بالمعايير المعنية بالتصادم األمامي   •
والجانبي، تحمي التنظيمات المعنية الركاب وتكفل أن 
األمامي  التصادم  حوادث  تأثير  السيارات  تتحمل 

والتصادم الجانبي عند اختبارها على سرعات معينة.

التحكم اإللكتروني في الثبات يمنع انزالق السيارة وفقدان   •
التحكم في حاالت فرط توجيه المقود أو نقص توجيه 
المقود. والتحكم اإللكتروني في الثبات فعال في الحد 

نقاذ األرواح. من الحوادث واإ

حماية المشاة تتضمن استخدام ممتص صدمات أكثر   •
األمامية  األطراف  على  تعديالت  دخال  واإ مرونة 
للمركبات )مثال: إزالة الهياكل الصلبة غير الضرورية(، 

مما يقلل من شدة اصطدام المشاة بالسيارة.

تثبيت  ومشابك  األمان  بأحزمة  المعنية  التنظيمات   •
أحزمة األمان تكفل تزويد المركبات بأحزمة األمان أثناء 
تصنيعها وتجميعها، وتضمن أن تتحمل مشابك تثبيت 
أحزمة األمان تأثير التصادم الذي يقع أثناء الحادثة، 
وذلك بهدف الوصول بخطر انفالت أحزمة األمان إلى 
الحد األدنى وبهدف ضمان إخراج الركاب بأمان من 

مقاعدهم في حالة وقوع الحوادث.

يتم  أن  تكفل  األطفال  حركة  تقييد  وسائل  تنظيمات   •
تجهيز المركبة بنقاط لمشابك تثبيت وسائل تقييد حركة 
األطفال طبقًا لمعيار ISOFIX تربط وسائل تقييد الحركة 
مباشرًة بهيكل المركبة، وذلك بداًل من تثبيت مقعد الطفل 

في نفس الموضع مع حزام أمان البالغين.

نفاذ التنظيمات المعنية بمنع انغالق مكابح  وضع واإ
الدراجات النارية ومصابيح اإلضاءة النهارية

تمنع هذه األجهزة العجالت من االنغالق أثناء استخدام 
المكابح. وهي تساعد قائدي الدراجات النارية على الحفاظ 
استخدام  توجيهها عند  والتحكم في  ثبات دراجاتهم  على 
المكابح بقوة، وذلك عن طريق السماح للعجالت الموجودة 
في اآلليات ذات العجلتين العاملة بالطاقة بالحفاظ على 
حاالت طوارئ  وفي  الطريق.  مع سطح  جذبي  احتكاك 
معينة، تساعد نظم منع انغالق المكابح في تقليل المسافة 

الالزمة للتوقف.

وتزيد مصابيح اإلضاءة النهارية األمامية أثناء النهار من 
وضوح رؤية الدراجات النارية لمستخدمي الطريق اآلخرين، 
مما يؤدي إلى تقليل الحوادث المرتبطة بوضوح الرؤية. 
تعزيز  بدور هام في  الصنع  أن تضطلع جهات  ويمكن 
تركيب  طريق  عن  النهارية  اإلضاءة  مصابيح  استخدام 
مصابيح آلية في الدراجات النارية. وتكفل هذه االستراتيجية 
تشغيل  بدء  فور  األمامية  اإلضاءة  مصابيح  تعمل  أن 

محرك الدراجة النارية.

الفوائد المترتبة على الحلول الخاصة 
بمأمونية المركبات

يتسنى تحقيق ما يلي عن طريق االلتزام بمعايير المركبات 
المعتمدة:

الحد من الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق   •
والتكاليف االجتماعية االقتصادية المرتبطة بها؛

مأمونية  في  المتنامية  التكنولوجيا  خيارات  واستغالل   •
المركبات، مما يتيح إمكانيات تكميلية تتجاوز التركيز 

التقليدي على البنية التحتية والتشريع واإلنفاذ.
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إنفاذ قوانين المرور
باإلصابات  المتعلقة  السلوكية  الخطر  أهم عوامل  تتمثل 
الناجمة عن حوادث الطرق في القيادة تحت تأثير الكحول، 
وعدم ارتداء الخوذات، وعدم استخدام أحزمة األمان أو 
وسائل تقييد حركة األطفال، والسرعة. يترتب على السرعة 
والقيادة تحت تأثير الكحول زيادة كبيرة في خطر التعرض 
األمان  أحزمة  استخدام  عدم  يؤثر  حين  في  للحوادث، 
والخوذات ووسائل تقييد حركة األطفال على شدة العواقب 
نفاذ القوانين الالزمة  المترتبة على الحوادث. وُيعد وضع واإ
من  الحد  في  فعااًل  أمرًا  هذه  الخطر  لعوامل  للتصدي 
الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق واإلصابات المرتبطة 

بها )4(.

يتوافر لدى العديد من البلدان قوانين تتصدى لمسائل القيادة 
تأثير الكحول، والسرعة، وأحزمة األمان، ووسائل  تحت 
تقييد حركة األطفال، وارتداء الخوذات، واستخدام الهاتف 
المحمول. بيد أن هذه القوانين ال تفي دائمًا بالمتطلبات 
الخاصة بأفضل الممارسات، وال يتم إنفاذها بصورة متسقة. 
وفي حين أن أكثر من نصف البلدان لديها قوانين كافية 
تتصدى لمسألة استخدام أحزمة األمان، ال يتوافر سوى 
لنحو ربع البلدان قوانين كافية تتصدى الستخدام وسائل 
تقييد حركة األطفال والسرعة في المناطق الحضرية وارتداء 
الخوذات المعتمدة للدراجات النارية؛ وال يتوافر سوى لخمس 
تأثير  القيادة تحت  لمسألة  تتصدى  كافية  قوانين  البلدان 
الكحول )1(. وثمة مشكلة أخرى تم تحديدها تتمثل في عدم 
كفاية إنفاذ قوانين المرور، أو انعدام إنفاذها، نتيجة لعوامل 
المالية  الموارد  ومحدودية  السياسية،  اإلرادة  غياب  مثل 
الوطني،  المستوى  على  المتنافسة  واألولويات  والبشرية، 

والفساد )1, 42-41(.

القوانين  أن  بيد  حيوية،  المرور خطوة  قوانين  إن وضع 
وحدها غير كافية إلحداث االنخفاض المتوقع في الوفيات 
التأكد من  الضروري  فمن  الطرق.  الناجمة عن حوادث 
ردع  أجل  من  مالئمة  عقوبات  وتطبيق  القوانين  إنفاذ 
السائقين وسائر مستخدمي الطرق عن ارتكاب مخالفات 
المرور أو تكرارها، ومن أجل زيادة إمكانات القوانين إلنقاذ 

األرواح )3(.
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اإلنفاذ القوي 
والمستدام لقوانين 

السالمة على الطرق، 
مصحوبًا بتثقيف 
الجمهور، له أثر 

إيجابي على سلوك 
مستخدمي الطرق، 

 ويمكن بفضله
إنقاذ ماليين 

األرواح.
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الحلول
أظهرت البحوث أن قوانين المرور الُمَسنَّدة بالبيِّنات تؤدي 
بها  تم األخذ  إذا  الطرق،  إلى تحسين سلوك مستخدمي 
نفاذها على نحو فعال. وفيما يلي وصف موجز للحل  واإ

نفاذ قوانين المرور. الرئيسي المعني بوضع واإ

نفاذ القوانين على المستوى الوطني والمحلي  وضع واإ
ومستوى المدن

عند وضع قوانين جديدة أو تعديل قوانين حالية تتصدى 
بالسرعة،  الخاصة  الرئيسية  السلوكية  الخطر  لعوامل 
والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام خوذات الدراجات 
النارية، واستخدام أحزمة األمان، واستخدام وسائل تقييد 
إلى  االعتبار  بعين  النظر  المهم  فمن  األطفال،  حركة 

البيِّنات الحالية المعنية بأفضل الممارسات )3, 4(. يعرض 
الشكل 2-4 ملخصًا لمعايير أفضل الممارسات المتعلقة 
لقانون  يتسنى  ولن  الرئيسية.  السلوكية  الخطر  بعوامل 
المرور الذي ال يتضمن أفضل الممارسات الرئيسية هذه 
عن  الناجمة  الوفيات  في  المنشود  االنخفاض  يحقق  أن 

حوادث الطرق وال التغيير اإليجابي في السلوك.

يمكن استخدام معايير أفضل الممارسات المبينة بإيجاز 
في الشكل 4-2 في صياغة وتنفيذ قوانين جيدة للسالمة 
إصالح  على  العاكفة  البلدان  جانب  من  الطرق  على 
تشريعي في مجال السالمة على الطرق )الشكل 4-2(، 
بالسالمة  المعنية  التشريعات  أن  إدراك  ينبغي  بأنه  علمًا 
على الطرق تشكل مجااًل ديناميًا وأن أفضل الممارسات 
تتطور بمضي الزمن. ويعني هذا أنه يلزم على البلدان 
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الشكل 4-2
المعايير الخاصة بأفضل الممارسات في التشريعات المعنية بالمرور على الطرق

المعايير التي تمثل أفضل الممارساتعامل الخطر

العمل بقانون السرعة
السرعة على 

المستوى الوطني

حدود السرعة 
على الطرق 

الحضرية أقل من 
أو تساوي 

50 كم/الساعة

السلطات المحلية 
لها صالحية 
تعديل حدود 

السرعة 
الموضوعة على 
المستوى الوطنية

 القيادة 
تحت تأثير 

الكحول

العمل بقانون 
القيادة تحت تأثير 

الكحول على 
المستوى الوطني

قانون القيادة 
تحت تأثير 

الكحول قائم على 
أساس مستوى 

تركيز الكحول في 
الدم أو المستوى 
المكافئ لمحتوى 
الكحول في النفس

حد مستوى تركيز 
الكحول في الدم 
للسكان عمومًا 

أقل من أو يساوي 
0.05 غ/دل

حد مستوى تركيز 
الكحول في الدم 

أقل من أو يساوي 
0.02 غ/دل 

للسائقين حديثي 
السن/ المستجدين

خوذات 
الدراجات 

النارية

العمل بقانون 
خوذات الدراجات 

النارية على 
المستوى الوطني

القانون مطبق 
على قائدي 

الدراجات النارية 
والركاب البالغين

القانون مطبق 
على جميع أنماط 
مستخدمي الطرق

القانون مطبق 
على جميع األنواع 

ذات المحركات

القانون يلزم 
بتثبيت الخوذة 

بالشكل الصحيح

القانون يلزم بأن 
تفي الخوذة 

بمعايير وطنية 
أو دولية

العمل بقانون أحزمة األمان
أحزمة األمان 
على المستوى 

الوطني

القانون مطبق 
على السائقين 

وركاب المقاعد 
األمامية

القانون مطبق 
على ركاب 

المقاعد الخلفية

 وسائل 
تقييد حركة 

األطفال

العمل بقانون 
وسائل تقييد حركة 

األطفال على 
المستوى الوطني

القانون قائم على 
أساس السن/ 

الوزن/ الطول، أو 
مزيج من هذه 

العوامل

القانون يمنع 
جلوس األطفال 
دون سن/ طول 

معين من الجلوس 
في المقاعد 

األمامية

ملحوظة: *مستوى تركيز الكحول في الدم؛ **محتوى الكحول في النفس
المصدر: قائم على المرجع )1(.



بصفة مستمرة أن تراجع تشريعاتها وأن تنقحها وتحدثها 
كي تفي بأحدث قواعد البيِّنات )اإلطار 4-2(.

عوامل  بشأن  المالئمة  بالتدخالت  المتعلقة  البيِّنات  إن 
الخطر المستجدة، مثل استخدام الهاتف المحمول والقيادة 
تحت تأثير العقاقير والدراجات الكهربائية، آخذة في التطور 
بسرعة )1, 43-45( وينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند سن 
أن  البيِّنات  أظهرت  وقد  المعنية.  التشريعات  تعديل  أو 
التشتت الذي يسببه الحديث في الهواتف المحمولة قد يؤدي 
إلى إضعاف أداء القيادة بعدة طرق - من بينها استغراق 
وقت أطول في رد الفعل )والسيما مدة ردة الفعل الالزم 
الستخدام المكابح(، وضعف القدرة على البقاء في الحارة 
وأن   -  )1( السيارات  تتابع  مسافات  وِقَصر  الصحيحة، 
أكبر. ولكن  الذكية تسبب مشاكل  الهواتف  الكتابة على 
مازال مقدار االرتباط بين استخدام الهاتف المحمول ووقوع 
البلدان،  العديد من  في  معلوم  أمرًا غير  الطرق  حوادث 
حيث ال يتم جمع هذه البيانات بصورة روتينية عند وقوع 
إطار  في  البيانات  بجمع  تقوم  فقط  47 بلدًا  الحوادث: 
تجري  حين  في  المنتظمة،  الشرطية  الحوادث  محاضر 
19 بلدًا أخرى دراسات رصدية منتظمة للحصول على تلك 
قليلة  البيانات )1(. وباإلضافة إلى ذلك، فثمة معلومات 
استخدام  من  الحد  إلى  الرامية  التدخالت  فعالية  حول 
الهاتف المحمول أثناء القيادة )1(. ونتيجة لذلك، يتبع عدد 
من البلدان نهجًا ُعرف بنجاحه في التصدي لعوامل الخطر 

الرئيسية المتعلقة باإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق. 
والتشريعات التي تحظر استخدام الهاتف المحمول باليد 
أثناء القيادة موجودة في 138 بلدًا، بينما تحظر 31 بلدًا 

أخرى استخدام الهواتف باليد أو دون اليد.

ويتحتم أن يكون إنفاذ قوانين المرور ُمسندًا بالبيِّنات، مع 
التأكيد على النهوج التي ُأثِبت أنها تردع سلوك مستخدمي 
الطرق المنافي للقانون. فقد تبين على سبيل المثال أن 
وتوقيع  المخالفين  إيقاف  يجوز  )عندما  األولي  اإلنفاذ 
العقوبة عليهم بشأن أية مخالفة مرورية بغض النظر عن 
ارتكاب أية مخالفة مرورية أخرى( يحقق قدرًا أكبر من 
الفعالية من اإلنفاذ الثانوي )4(. وعلى نفس النسق، تبين 
لقوانين  اآللي  واإلنفاذ  العشوائية  النفس  اختبارات  أن 
المتعلقة  المخالفات  الحد من  السرعة يحققان فعالية في 
بالقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة )4(. وفي حين توجد 
بيِّنات واضحة على أن اإلنفاذ أمر بالغ األهمية لنجاح 
أقصى  لتحقيق  الالزمة  اإلنفاذ  مستويات  فإن  القوانين، 
تأثير غالبًا ما يقل توافرها بسهولة وتتوقف على عوامل 
من قبيل اإلرادة السياسية، والموارد المتاحة، واألولويات 
لم  التي  البلدان  وفي  الوطني.  المستوى  على  المتنافسة 
يسبق أن صاحب فيها اإلنفاذ التشريعات، فقد يكون من 
الالزم وجود مستويات إنفاذ واضحة ومرتفعة بشكل خاص 
إلقناع الجمهور أن مخالفة القانون في المستقبل قد تسفر 

عن التعرض لعقوبة.
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اإلطار 4-2

إصالح التشريعات المعنية 
بالقيادة تحت تأثير الكحول 

في خاليسكو، المكسيك
قامت والية خاليسكو بالمكسيك بتعديل تشريعاتها قامت والية 
خاليسكو بالمكسيك بتعديل تشريعاتها المعنية بالقيادة تحت 
تأثير الكحول في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عن طريق 
خفض الحد األقصى لمستوى تركيز الكحول في الدم من 
0.15 غ/دل إلى 0.05 غ/دل )تماشيًا مع أفضل الممارسات 
هذا  انتهاك  على  أقسى  عقوبات  الوالية  وسنت  الدولية(، 

القانون. ولم ينص القانون الصادر عام 2010 تحديدًا على إنشاء نقاط تفتيش عشوائي لمستوى تركيز الكحول، والتي ثبتت فعاليتها في الحد 
من القيادة تحت تأثير الكحول. ومن ثم تعاون المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالسالمة على الطرق، خالل الفترة من عام 2010 
حتى عام 2012، مع راسمي السياسات ُبغية الدعوة إلى وضع تنظيمات تسمح باختبارات النفس العشوائية. وقد ُتوجت هذه العملية بالنجاح 
عام 2013، عندما اعتمدت حكومة والية خاليسكو تعدياًل للقانون الصادر عام 2010، ونص التعديل رسميًا على إنشاء نقاط تفتيش عشوائي 

لمستوى تركيز الكحول وعلى بروتوكول لتنفيذ هذه النقاط.

المصدر: قائم على المرجع )1(.
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ويجب تعزيز استراتيجيات اإلنفاذ باستراتيجية تواصل جيدة 
يمكنها أن تكفل الحصول على دعم الجمهور ومشاركة 
أصحاب المصلحة على المستوى المحلي لتحقيق أقصى 
قدر من االلتزام وضمان أن يكون اإلنفاذ ُمسندًا بالبيِّنات. 
وعلى نفس المنوال، يلزم اتخاذ خطوات لمنع الفساد في 
إنفاذ قوانين السالمة على الطرق، حيث يؤدي الفساد إلى 
تقويض دعم الجمهور والفعالية التشريعية. ومن الممكن 
األخذ بنظم تتضمن حلواًل ذات تكنولوجيا متطورة )مثل 
محدودة  وسياسات  الكاميرات(  باستخدام  القانون  إنفاذ 
الشرطة،  لدى  المهنية  وبناء  )التدريب،  التكنولوجيا 

واالستعانة بعدد أكبر من ضابطات الشرطة(.

الفوائد المترتبة على تنفيذ الحلول 
الخاصة باإلنفاذ

للقوانين  الصارم  اإلنفاذ  يلي من خالل  ما  تحقيق  يمكن 
الجيدة للسالمة على الطرق:

الحد من الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق   •
والتكاليف االجتماعية االقتصادية المرتبطة بها؛

تحسين االلتزام بقوانين المرور.  •
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البقاء على قيد الحياة 
بعد الحوادث

ُتعد رعاية اإلصابات من األمور الحساسة للوقت للغاية: 
التأخر لبضعة دقائق من الممكن أن يحدث فرقًا بين الحياة 
والموت. وترتفع معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات 
الشديدة ارتفاعًا هائاًل في البلدان المنخفضة الدخل وتلك 
التي  الدخل  المرتفعة  بالبلدان  مقارنًة  الدخل  المتوسطة 
توجد  حين  وفي  الطوارئ.  لرعاية  متطورًة  نظمًا  تمتلك 
مؤلفات محدودة بشأن مكونات رعاية الطوارئ التي تسهم 
بالقدر األعظم في مثل هذه الفروق في الحصيلة، وتشير 
دراسات النمذجة إلى أنه يمكن الوقاية مما يزيد على ثلث 
إذا  العالم  الناجمة عن اإلصابات على مستوى  الوفيات 
الدخل  المنخفضة  البلدان  المتحققة في  الحصائل  قاربت 
البلدان  في  المتحققة  نظيرتها  الدخل  المتوسطة  وتلك 

المرتفعة الدخل.

إن رعاية الطوارئ المالئمة التوقيت تؤدي إلى إنقاذ األرواح 
وتقلل من حاالت العجز، بيد أن هناك تفاوتًا كبيرًا على 
مستوى العالم في إتاحة رعاية الطوارئ. ولو ُقدِّر أن تصبح 
في  الشديدة  اإلصابات  عن  الناجمة  الوفيات  معدالت 
البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل مماثلة 
لنظيرتها في البلدان المرتفعة الدخل، لتسنى تالفي وقوع 
ما يناهز 500000 حالة وفاة ناجمة عن حوادث الطرق 

كل عام )46(.

الحلول
تتضمن  الرئيسية  الحلول  أن  إلى  الحالية  البيِّنات  تشير 
وضع نظم رعاية طوارئ منظمة ومتكاملة سابقة لدخول 
جميع  وتدريب  الصحية،  الرعاية  مرافق  وفي  المستشفى 
مقدمي الخدمة على الخطوط األمامية على رعاية الطوارئ 
األساسية، وتعزيز تدريب المستجيب األول من المواطنين 

العاديين )الشكل 5-2(.

وضع نظم رعاية طوارئ منظمة ومتكاملة سابقة 
لدخول المستشفى وفي مرافق الرعاية الصحية

في حين أن الوقاية من الحوادث تمثل الهدف المحوري 
وتحصد  تقع  الحوادث  تزال  فما  الطرق،  على  للسالمة 
األرواح في البلدان كافًة. وُتعد رعاية الطوارئ المالئمة 
للنظام المأمون، ويمكنها  التوقيت والفعالة مكونًا أساسيًا 
أن تخفف من حدة العواقب الناجمة عند وقوع الحوادث، 
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لو ُقدِّر أن تصبح 
معدالت الوفيات الناجمة 
عن اإلصابات الشديدة 
في البلدان المنخفضة 
الدخل وتلك المتوسطة 
الدخل مماثلة لنظيرتها 

في البلدان المرتفعة 
الدخل، لتسنى تالفي 

وقوع ما يناهز 
500000 حالة 

وفاة ناجمة عن حوادث 
الطرق كل عام.

© WHO/S. Volkov
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الشكل 5-2
رعاية الرضوح

عتائد الرعاية 
أثناء النقل

البروتوكول

 عامل 
 صحي 
معاون
موظف 
إداري

الفرز الفحص

تسليم المصاب

مقدم الخدمة

السائق

التسجيل

 مقدم 
الخدمة

الوظائف

وحدة الرعاية 
المركزة غرفة العمليات مريض داخلي

المستشفى

وحدة الطوارئ اإلجراء المتخذ

 المعدات واللوازم 
وتكنولوجيا المعلومات

النقل مرفق الرعاية الصحية

استقبال المرضى

• نقل المريض
• الرعاية أثناء النقل

• االستقبال
• الرعاية بوحدة الطوارئ

• اإلجراء المتخذ
• الرعاية المبكرة للمريض الداخلي

• التقييم
• اإلنعاش
• التدخل

اإلسعاف• المتابعة

صحية
صال الميداني بمرفق الرعاية ال

االت

اإلدخال للمستشفى

حويل
الت

الخروج للمنزل
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منظمة الصحة العالمية
إطار نظام رعاية الطوارئ

صابات حادة الحصول على الرعاية  في جميع أنحاء العالم، يلتمس المصابون باعتالالت واإ
بصفة يومية. ويتولى مقدمو الخدمة على الخطوط األمامية التدبير العالجي لألطفال والبالغين 
الدماغية، والربو  القلبية والسكتات  العدوى، والنوبات  يعانون من اإلصابات وحاالت  الذين 
والمضاعفات الحادة للحمل. ويؤدي النهج المتكامل للتعرف المبكر والتدبير العالجي إلى الحد 
من تأثير كل هذه الحاالت. ومن الممكن أن تؤدي رعاية الطوارئ إلى الوقاية مما يزيد على 

نصف الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.

الموارد البشرية

الناقل

اإلسعاف

 العتائد 
األساسية

رسم بياني

مقدم الخدمة

 مقدم 
الخدمة

المارة

الوظائف

 تكنولوجيا 
االتصاالت

نظام
فعيل ال

ت

تعليمات
ال

رئ
طوا

قم ال
عن طريق ر

موقع الحادثة
• االستجابة من جانب المارة

• نقل المصاب
• االستجابة من جانب مقدم الخدمة

• نقل المريض
• الرعاية أثناء النقل

• تثبيت وضع المريض
• التدخل

• المتابعة

اإلسعاف

37المكونات والتدخالت ذات األولوية لمجموعة »إنقاذ األرواح«



مما يحد من الوفيات وكذلك من حاالت العجز الناجمة 
عن اإلصابات.

اإلصابة،  حدوث  موقع  في  الفعالة  الطوارئ  رعاية  تبدأ 
الرعاية  حتى  وتستمر  المارة،  يتخذها  التي  باإلجراءات 
إلى  المصابين، وصواًل  ونقل  المستشفى  لدخول  السابقة 
تقديم الخدمات بمرافق الرعاية الصحية. وفيما يلي الجوانب 

الرئيسية الواجب التصدي لها:

مكون  الطوارئ  رعاية  الطوارئ.  رعاية  إتاحة  ضمان   •
أساسي للتغطية الصحية الشاملة. وثمة جانبان رئيسيان 
يتعين تناولهما: تشريع اإلتاحة اإللزامية الشاملة لرعاية 
رعاية  دراج  واإ الرعاية؛  نقطة  في  بالمجان  الطوارئ 
الرعاية  وبمرافق  المستشفى  لدخول  السابقة  الطوارئ 
الصحية بشكل صريح في الخطط االستراتيجية الصحية 
الوطنية وفي برامج التمويل الصحي المدفوع مقدمًا على 

المستوى الوطني.

التأكد من وجود المكونات التنظيمية للرعاية السابقة   •
لدخول المستشفى. تبين أن نحو نصف الوفيات التي 
تقع في صفوف المصابين بإصابات شديدة تحدث قبل 
الوصول إلى مرفق الرعاية الصحية، وذلك رغم اتضاح 
أنه يمكن إنقاذ األرواح بفضل عدد من النظم المنخفضة 
التكلفة البسيطة جدًا السابقة لدخول المستشفى. تتضمن 
العناصر الرئيسية رقم اتصال موحدًا لإلتاحة الشاملة، 
وآلية منسقة مركزيًا إلرسال سيارات اإلسعاف ومقدمي 
الرعاية، ونظامًا لتحديد مراكز رعاية الرضوح لضمان 
نقل المصابين مباشرًة إلى مرافق الرعاية الصحية التي 
تتوافر لديها القدرات الالزمة لتلبية االحتياجات العالجية 

لهؤالء المصابين.

وضع مجموعة أساسية من خدمات رعاية الطوارئ لكل   •
بهم  تلحق  من  يتعامل  الصحي.  النظام  من  مستوى 
إصابات مع جميع مستويات النظام الصحي. ومن شأن 
وضع معايير أساسية لخدمات رعاية الطوارئ المالئمة 
بجميع مرافق الرعاية الصحية أن يكفل التعرف على 
الوقت  في  حالتهم  واإ نعاشهم  واإ المصابين  المرضى 

المناسب.

إنشاء وكالة حكومية رائدة على المستوى الوطني )مثل   •
رعاية  تنسيق  سلطة  لديها  الوزارات(  بإحدى  مديرية 
الرعاية  وبمرافق  المستشفى  لدخول  السابقة  الطوارئ 
مجموعة  الفعالة  الطوارئ  رعاية  وتتطلب  الصحية. 
واسعة من العناصر التنظيمية واللوجيستية والسريرية، 
ومن شأن وجود نهج متكامل أن يكفل تقديم الخدمات 

على النحو األكثر فعالية في إطار الموارد المتاحة.

إجراء تقييم موحد على المستوى الوطني لنظام رعاية   •
الطوارئ )مثال: أداة منظمة الصحة العالمية لتقييم نظام 
رعاية الطوارئ، أو ما شابه(، مع وضع خطة عمل. 
بشأن  التوافق  على  قائمة  معايير  المنظمة  ووضعت 
تقييم  وأداة  الطوارئ  رعاية  لنظم  األساسية  الوظائف 
مرتبطة بها كي ُتستخدم على المستوى الوطني. ومازالت 
وبالحوكمة،  بالمعدات  ومتعلقة  تنظيمية  ثغرات  توجد 
الكبيرة.  الموارد  ذات  النظم  في  حتى  أرواحًا،  تكلفنا 
والتقييم الموحد يكفل أن ُتوضع في الحسبان وظائف 
أولويات  تحديد  على  ويساعد  األهمية،  البالغة  النظام 

للعمل عظيمة األثر وذات جدوى.

تدريب المستجيبين للحوادث على رعاية الطوارئ 
األساسية

يتم تقديم قدر كبير من رعاية الطوارئ حول العالم على 
مبادرات  وتؤدي  متخصصين.  غير  رعاية  مقدمي  يد 
على  التدريبية  المنظمة  دورة  )مثال:  المبسطة  التدريب 
رعاية الطوارئ األساسية( إلى تعزيز نهج متسق لجميع 
المبكر على  التعرف  تحسين  لى  واإ المصابين،  المرضى 

الحاالت المهددة للحياة.

تعزيز تدريب المستجيبين المتطوعين من المجتمع
من الممكن أن يؤدي التدريب المنتظم لفئات معينة من 
المواطنين العاديين إلى توسع كبير في إتاحة التدخالت 
وبصفة  المناسب،  الوقت  في  لألرواح  المنقذة  البسيطة 
السابقة  الخدمات  بها  تكون  التي  المناطق  في  خاصة 
لدخول المستشفى محدودة و/أو أوقات االستجابة طويلة. 
تتضمن الفئات المستهدفة عالية المردود المستجيبين في 
حاالت الطوارئ بخالف األطقم الطبية مثل رجال الشرطة 
والمطافئ، وغيرهم من الذين كثيرًا ما تضعهم المهن التي 
يشتغلون بها في موقع حوادث الطرق: من أمثلة هؤالء 
األجرة  ذلك سائقو سيارات  في  بما  المحترفون  السائقون 

وسائقو النقل العام.
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الفوائد المترتبة على الحلول الخاصة 
بالبقاء على قيد الحياة

يتسنى تحقيق ما يلي من خالل تحسين رعاية الرضوح:

اإلصابات  بسبب  العجز  وحاالت  الوفيات  من  الحد   •
الناجمة عن حوادث الطرق؛

خفض التكاليف االجتماعية االقتصادية المرتبطة بذلك   •
بالنسبة للبلدان واألسر واألفراد؛

الصحية  الرعاية  موارد  استخدام  وفعالية  كفاءة  زيادة   •
الحالية على مستويات النظام كافة؛

على  النظام  وبقدرة  الطوارئ  رعاية  بقدرات  االرتقاء   •
مواجهة  في  الخدمات  تقديم  على  للمحافظة  الصمود 

األحداث التي تسفر عن وقوع إصابات متعددة.
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إن تنفيذ سياسات السالمة على الطرق على أرض الواقع يختلف 
من بلٍد إلى آخر )3(، كما تختلف إمكانات الحكومات المحلية 
وصانعي القرار في آحاد البلدان في تصميم تدابير السالمة على 
الطرق وتنفيذها. وهذه المجموعة التقنية ليست حاًل ثابتًا يناسب 
نما هي بمثابة دليل لدعم عملية صنع القرار بشأن  الجميع، واإ
استجابة سياسات السالمة على الطرق نحو تحقيق الغاية 6-3 
والغاية 11-2 من أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم ال يتسنى 
تنفيذ مجموعة »إنقاذ األرواح« دون النظر بعين االعتبار إلى 
)انظر  والمحلية  الوطنية  السياسات  مكانات  واإ سياقات 

اإلطار 1-3(.

ومن الضروري اتخاذ إجراءات متزامنة على المستويين الوطني 
والمحلي على النحو الوارد في مكونات المجموعة التقنية »إنقاذ 
واإلصابات  الوفيات  في  انخفاض  تحقيق  أردنا  إذا  األرواح« 
الناجمة عن حوادث الطرق. ومثلما هو متوقع في أي جهد يسعى 
إلى إحداث تغيير، فإنه يلزم أن يأخذ مستخدمي هذه المجموعة 
التقنية في حسبانهم ضرورة اتباع نهج رئيسي ابتكاري واستراتيجي 
في تنفيذها )47(. ويتعين على صانعي القرار والممارسين في 
مجال السالمة على الطرق أن يدخلوا بصفة مستمرة التغييرات 
الالزمة على الطريقة التي يتعاطون بها مع سياسات السالمة 
على الطرق، وأن يستخدموا هذه المجموعة التقنية في االستفادة 
والمحلية  الوطنية  السياسات  سياقات  إطار  في  الفرص  من 
الخاصة بهم. ويتناول هذا القسم بالوصف االعتبارات العملية 
الواجب على صانعي القرار والممارسين في مجال السالمة على 
الطرق النظر فيها عند استنادهم إلى مجموعة »إنقاذ األرواح« 

لتعزيز سياسات السالمة على الطرق في بلدانهم.

تكليل تنفيذ المجموعة 
بالنجاح

3
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اعرف موقعك اآلن

ربما ظلت البلدان تنفذ تدابير السالمة على الطرق لعدة 
سنوات، بيد أن هناك دائمًا مجااًل للتحسن حتى بالنسبة 
السالمة على  لسياسات  تقنية ومؤسسية  البتكار جوانب 
مجال  في  الممارسين  على  يلزم  السبب،  ولهذا  الطرق. 
السالمة على الطرق أن يجروا تقييمًا لألوضاع لتحديد ما 

يلي:

حجم مشكلة اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق؛  •

عوامل الخطر الرئيسية؛  •

فعالية تدابير التدخالت؛  •

كفاءة المؤسسات المسؤولة عن سياسات السالمة على   •
الطرق؛

توافر البيانات الخاصة باإلصابات الناجمة عن حوادث   •
الطرق.

من الضروري إجراء هذا التقييم من حين آلخر لمعرفة أين 
يقف بلدك من وضع وتنفيذ سياسات السالمة على الطرق. 
ويمكن استخدام أداة تقييم مالئمة لتوليد المعلومات الالزمة 
لإلجابة على األسئلة التالية: ما حجم مشكلة اإلصابات 
الناجمة عن حوادث الطرق في بلدي؟ ما هي مجاالت 
المشاكل الرئيسية الواجب التصدي لها؟ ما هي الثغرات 
التي تشوب تنفيذ سياسات السالمة على الطرق في الوقت 

الحالي؟

يعرض التذييل أداة يمكن استخدامها لتقييم وضع السالمة 
منه.  معينة  منطقة  أو  المعني  البلد  في  الطرق  على 
على  للسالمة  العام  الوضع  تقييم  األداة  هذه  تستهدف 
الطرق، بينما توجد كذلك أدوات لتقييم وتنفيذ جوانب معينة، 
مثل إدارة السرعة )48(، وتصميم الطرق )19-22(، وتدقيق 
والتزام  المركبات،  وشراء   ،)49( الطرق  على  السالمة 
دارة سالمة األسطول  المركبات بمعايير السالمة )50(، واإ

)50(، ورعاية الطوارئ )51(، والتشريع )52(.

حدد إلى أين تريد أن تصل خالل 
السنوات الخمس القادمة وما بعدها

يقتضي تحقيق خفض مستدام في اإلصابات الناجمة عن 
حوادث الطرق أن تتوافر لدى صانعي القرار والممارسين 
على  واستراتيجية  رؤية  الطرق  على  السالمة  مجال  في 
المدى الطويل بشأن السالمة على الطرق في بلدانهم، وأن 
يحدد هؤالء وأولئك األهداف المراد بلوغها في إطار المدة 
الزمنية لالستراتيجية. وينبغي أن تشمل استراتيجية السالمة 

على الطرق العناصر التالية )53, 54(:

النهائي  الهدف  الرؤية  تحدد  الصياغة.  جيدة  رؤية   •
لالستراتيجية. وينبغي أن يضع بيان الرؤية في الحسبان 
اآلراء المختلفة ألصحاب المصلحة، وأن يتفق الجميع 
على هذا البيان. كما ينبغي أن تتسم الرؤية بالبساطة 
والمستقبل  المنشودة  للنتيجة  صورة  رسم  على  والقدرة 

المنشود.

41تكليل تنفيذ المجموعة بالنجاح
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اإلطار 1-3

كيفية تطبيق مجموعة »إنقاذ األرواح« على األطفال
تنطبق التدخالت الواردة في المجموعة التقنية »إنقاذ األرواح« على الفئات العمرية كافة، بيد أنه يلزم التركيز بشكل خاص على األطفال في 
ضوء كونهم أكثر عرضة للخطر في حركة المرور. فأكثر من 500 طفل دون الثامنة عشرة من العمر يلقون حتفهم على طرق العالم كل يوم، 
ويتعرض آالف األطفال لإلصابة. وُتعد اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق سببًا رئيسيًا في وفيات األطفال في عقدهم الثاني من الحياة، 
وتقع الغالبية العظمى (95%) من إصابات األطفال الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل )55(.

وحيث تتقيد قدرات األطفال في إطار حدود نموهم البدني واإلدراكي واالجتماعي، فإنهم أكثر عرضة للمخاطر في أجواء المرور على الطرق 
من البالغين: بدنيًا، يغلب أن يكون األطفال أشد تأثرًا بإصابات الرأس الخطيرة من البالغين؛ وربما القى األطفال صعوبًة في تفسير الصور 
واألصوات مما قد يؤثر على حكمهم على مدى قرب المركبات المتحركة وسرعتها واتجاهها؛ فإذا ما تقدم األطفال في العمر وصاروا مراهقين، 
أصبحوا أكثر ميال لخوض المخاطر )55(. وفي حين ُيسهم توفير رحلة آمنة للذهاب إلى المدرسة إسهامًا مباشرًا في تحقيق غايات السالمة 
على الطرق ضمن أهداف التنمية المستدامة، فإن هذا األمر ُيسهم أيضًا في سائر األولويات الرئيسية ضمن أهداف التنمية المستدامة بما في 
ذلك إتاحة التعليم والقضاء على الفقر )56(. كما أن هذا أيضًا يجعل حماية األطفال على الطرق مطلبًا يتماشى مع اتفاقية األمم المتحدة 

لحقوق الطفل )57(.

وكذلك فإنه جدير بالسياسة المصممة بغرض حماية األطفال بشكل فعال على الطرق أن تعزز الحماية لجميع مستخدمي الطرق األكثر عرضة 
للخطر، فضاًل بالطبع عن السكان ككل على نطاق أوسع. وينبغي أن تكون التدخالت التي تركز على األطفال ملمحًا رئيسيًا في جميع 

العناصر الستة لمجموعة »إنقاذ األرواح«:

إدارة السرعة
ثبتت فعالية المناطق المنخفضة السرعة )حدود السرعة 30 كم/ساعة(، والسيما حول المدارس، في حماية األطفال والحد من اإلصابات 
الناجمة عن حوادث الطرق )58(. ومن الممكن أن يشمل هذا تطبيق الحلول الخاصة بتصميم الطرق )تضييق الطرق، تهدئة حركة المرور، 
مطبات تخفيف السرعة، أماكن عبور المشاة المزودة بإشارات، إلخ( على المواقع الموجودة في األحياء السكنية، بما في ذلك حول المدارس 
حيث توجد أحجام كبيرة للمشاة من األطفال. ومن الوسائل الفعالة أيضًا إنفاذ حدود السرعة عن طريق تدابير مثل الكاميرات اآللية لمراقبة 

السرعة في المناطق التي ترتفع فيها أحجام المشاة من األطفال وأحجام حركة المرور.

القيادة في مجال السالمة على الطرق
كان أول ما بدأت به البلدان التي نجحت في الحد من اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق بين األطفال هو تحسين جمع البيانات بهدف 
وضع سياسات فعالة وتدخالت مستهدفة. وتشمل األنشطة الرئيسية تصنيف البيانات حسب السن، وجمع البيانات لتحديد المناطق المرتفعة 
المخاطر التي يتعرض فيها األطفال لسرعات عالية لحركة المرور والتي تفتقر إلى البنية التحتية المأمونة. ومن األمور الحيوية أيضًا التعاون 
وتشكيل االئتالفات فيما بين المؤسسات وأصحاب المصلحة، وبين شتى القطاعات )مثل قطاعات التعليم، والصحة، والحكم المحلي، والنقل، 
والشرطة(، ُبغية تحسين حماية األطفال على الطرق. ومن النهوج الفعالة إشراك المدارس والطالب في صنع القرارات الخاصة بسياسات 

بالسالمة على الطرق.

ولإلشراف أهمية خاصة في حماية األطفال على الطرق، والسيما في المجتمعات األكثر فقرًا وبيئات الطرق المعقدة المحفوفة بالمخاطر. ومن 
الممكن أن يضطلع اآلباء واألمهات والمدرسون ومقدمو الرعاية بدور مهم في هذا األمر عن طريق برامج التثقيف واإلشراف، والتي تحقق 
أكبر قدر من الفعالية عندما تستكمل التدخالت الرئيسية األخرى من قبيل تلك المتعلقة بالسرعة والبنية التحتية المأمونة. ومن الممكن أن 
تتحقق الفعالية بفضل الشراكات بين المجتمعات والمدارس والشرطة على المستوى المحلي إلدارة دوريات عبور المشاة عند المدارس ومبادرات 

الحافلة الماشية، وبصفة خاصة عندما يكون الوالدان في العمل وال يستطيعان اإلشراف على أبنائهما.

تصميم البنية التحتية وتحسينها
ينبغي أن يحظى توفير البنية التحتية المأمونة )األرصفة، أماكن عبور المشاة المأمونة، تدابير تهدئة حركة المرور، مطبات تخفيف السرعة، 
إلخ( باألولوية من أجل حماية األطفال في رحلتهم إلى المدرسة )59(. وينبغي تصميم البيئة المبنية في المدارس واألحياء السكنية المكتظة، 
أو إعادة تشكيلها، بهدف منح األولوية للمشاة وراكبي الدراجات كجزء من السياسات الرامية لتعزيز صحة األطفال ومعالجة مشكلة السمنة. 
ومن الممكن إيجاد مناطق منخفضة السرعة بشكل فعال حول المدارس بفضل البنية التحتية الالزمة لتهدئة حركة المرور عندما تقترن هذه 

البنية التحتية بإنفاذ قوانين السرعة.
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المعايير المتعلقة بمأمونية المركبات
لتحسين مأمونية المركبات بالنسبة لألطفال الراكبين، ينبغي أن تطبق البلدان الحد األدنى لتنظيمات السالمة الصادرة عن األمم المتحدة على 
المركبات الجديدة وأن تدرج تدابير مثل نقاط مشابك تثبيت وسائل تقييد حركة األطفال طبقًا لمعيار ISOFIX. ومن الممكن لبرامج تقييم السيارات 

الجديدة أن تعزز وعي المستهلك والطلب على معايير أعلى للسالمة لجميع راكبي السيارات بما في ذلك األطفال.

إنفاذ قوانين المرور
تقتضي التشريعات المعنية بحماية األطفال على الطرق في الكثير من البلدان التعزيز واإلنفاذ: يلزم في كثير من البلدان تحسين القوانين التي 
تتناول استخدام وسائل تقييد حركة األطفال؛ وفي األماكن التي تشكل بها الدراجات النارية وسيلة االنتقال الرئيسية لألسر، يلزم سن تشريعات 
الرتداء الخوذة تركز على الراكبين األطفال فضاًل عن البالغين؛ وفي الغالب ال توجد قوانين أو تنظيمات تكفل وجود أحزمة األمان بحافالت 
المدارس وسالمة مركبات المدارس، وهي قوانين وتنظيمات الزمة؛ ومن األمور الحيوية إنفاذ التشريعات المعنية بالسرعة والقيادة تحت تأثير 
الكحول. وغالبًا ما تشكل استراتيجيات التواصل والتسويق االجتماعي التي تركز على ضرورة حماية األطفال وسيلة فعالة لتعزيز دعم الجمهور 

إلنفاذ قوانين السالمة على الطرق.

البقاء على قيد الحياة بعد الحوادث
من األمور الالزمة االستجابة للرضوح بالشكل الذي يستوعب احتياجات األطفال. ويتراوح هذا بين تدريب المدرسين وسائقي نقل طالب 
المدارس على التثبيت الفوري المأمون لإلصابات؛ وتجهيز مركبات الطوارئ بمعدات ولوازم طبية تناسب حجم األطفال؛ وتحسين خدمات 

إعادة تأهيل األطفال في مجال طب األطفال )51(.
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يتمثل الغرض األساسي  تحديد المشكلة بشكل جيد.   •
لتقييم األوضاع في طرح صورة شاملة لوضع السالمة 
وبناء  والمحلي.  الوطني  المستوى  على  الطرق  على 
على هذا التقييم، يتعين أن تحدد استراتيجية السالمة 
التصدي  الواجب  المشكلة  الطرق بشكل واضح  على 

لها، مع التركيز على أهم القضايا والحلول.

وضوح األهداف. ربما تكون االستراتيجية شاملة تتناول   •
مجموعة واسعة من عوامل الخطر، أو ربما تبدأ بنهج 
المحددة  قلياًل من األهداف  لتغطي عددًا  أكثر تركيزًا 
تحدد  وأن  األهداف واضحة  تكون  أن  وينبغي  تمامًا. 
ومن  محددة.  زمنية  فترة  خالل  للقياس  قابلة  حصيلة 
الالزم أن تكون األهداف دائمًا: محددة، وقابلة للقياس، 
وقابلة للتحقيق، ومناسبة، ومحددة المدة. كما ينبغي أن 
تسترشد األهداف بالبيِّنات، وأن تكون نابعة من تقييم 
أن  ويجب  المتاحة.  المؤلفات  من  وكذلك  األوضاع 
تتضمن األهداف خفض معدالت الوفيات واإلصابات، 
عالوًة على الحد من عوامل الخطر األخرى التي قد 
تنجم عن تحسين أوضاع السالمة على الطرق. ومن 
المدى  أهداف قصيرة  إلى  األهداف  تنقسم  أن  الُمحبذ 

وأخرى متوسطة وطويلة المدى.

واقعية الغايات. تحدد الغايات التحسينات المتوقعة في   •
الغايات  تحديد  أن  تبين  وقد  معينة.  مدة زمنية  إطار 
يعزز االلتزام بتحسين السالمة على الطرق. فالغايات 
تتيح المعيار المرجعي الالزم لرصد التطور الجاري في 
تحقيق األهداف. وتمكننا الغايات من استخدام الموارد 
على نحو أفضل ومن تولي إدارة برامج السالمة على 
لتعديل  الفرصة  تتيح  حيث  أفضل،  بشكل  الطرق 
من  بالتالي  يزيد  مما  الطريق  امتداد  على  األنشطة 
احتماالت تحقيق األهداف المحددة. ومن الممكن أن 
ُتحدد الغايات بناًء على األهداف الخاصة باالستراتيجية 
الوطنية أو المحلية للسالمة على الطرق و/أو أن ُتحدد 
في ضوء الخبرة التاريخية بالنتائج المحققة أثناء تنفيذ 
تدابير السالمة على الطرق. ومن المهم أن تضع البلدان 
المستطاع.  قدر  كميًا  ومقاسة  وواقعية  محددة  غايات 
وينبغي أن يتم تحديد الغايات بالتشاور مع الوكاالت 
المعنية  اإلجراءات  اتخاذ  عن  المسؤولة  الحكومية 
التدابير  إلى  اإلشارة  ويتعين  الطرق.  على  بالسالمة 
المرجعية للغايات و/أو حصر هذه التدابير. وقد تكون 
الغايات الطموحة مالئمة في بعض األحيان، ومنها مثاًل 
زيادة وعي الجمهور بمشكلة السالمة على الطرق من 
كي  المصلحة  أصحاب  على  الضغوط  تشديد  أجل 

يعززوا جهودهم.

مؤشرات األداء. ُتستخدم مؤشرات األداء لقياس التقدم   •
إلى  تشير  وهي  المعنية،  األهداف  صوب  المحرز 
األوضاع  على  طرأت  التي  والتحسينات  التغييرات 
عدد  ذلك  أمثلة  ومن  عالجها؛  الجاري  المرجعية 
الناجمة عن حوادث الطرق، أو  الوفيات واإلصابات 
مبلغ التمويل المخصص للسالمة على الطرق. وتساعد 
والمنجزات  األنشطة  أهم  تحديد  األداء على  مؤشرات 
السالمة  باستراتيجية  الخاصة  والحصائل  المستهدفة 
على الطرق. وينبغي أن يكون لكل مؤشر من مؤشرات 

األداء غايات محددة، سواء غايات نوعية أو كمية.

واقعية اإلطار الزمني والمراحل الرئيسية. يلزم أن تحدد   •
االستراتيجية المعنية اإلطار الزمني الالزم لتنفيذ مختلف 
األنشطة والمراحل الرئيسية التي يمكن استخدامها لقياس 
لتعديل  مطلوبة  المرونة  بعض  ولكن  المحرز.  التقدم 
اإلطار الزمني عند الضرورة من أجل استيعاب التغييرات 

التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.

على  االستراتيجية  تنفيذ  نجاح  يتوقف  الموارد.  كفاية   •
كفاية تخصيص الموارد. فينبغي أن تحدد االستراتيجية 
التمويل  التمويل الالزم لكل مكون وأن تخصص هذا 
عند اإلمكان. وقد تتأتى الموارد من إعادة تخصيص 
المستويات  على  جديدة  أموال  تعبئة  أو  حالية  أموال 

المحلية أو الوطنية أو الدولية.

نظام للرصد والتقييم. يستدعي التقييم المستمر للتقدم   •
المحرز تحديد نظام للرصد والتقييم يتضمن مؤشرات 
األداء والغايات. وينبغي أن تحدد الخطة المعنية وسائل 
جمع البيانات وتحليلها، وقنوات النشر، واإلطار الالزم 
المعنية بسالمة  النتائج في تعديل األنشطة  الستخدام 

المشاة.

االستدامة. باإلضافة إلى النظر في أولويات التخصيص   •
العاجل للموارد، تحقق االستراتيجية المعنية أكبر قدر 
من الفعالية إذا تضمنت آليات لضمان وجود مستويات 
يشكل  أن  الممكن  ومن  مستمرة.  بصفة  كافية  تمويل 
طلب الجمهور على السالمة على الطرق ضغطًا على 
السياسيين والمسؤولين الحكوميين إلظهار التزام سياسي 
ومالي طويل األمد، وهو األمر الذي يمكن بدوره أن 
تتضمن  فقد  ثم  ومن  االستراتيجية.  استدامة  يعزز 
الجمهور  طلب  لقياس  المؤشرات  بعض  االستراتيجية 

على السالمة على الطرق واستجابات الحكومات.
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وينبغي أن تنطوي العملية الخاصة بوضع االستراتيجية 
الوطنية أو المحلية على درجة كبيرة من إشراك أصحاب 
تقوم  أن  يتسنى  حتى  الوطني  المستوى  على  المصلحة 
والشرطة،  والنقل،  الصحة،   - المعنية  القطاعات  جميع 
استراتيجية  في  باالستثمار   - الحكومية  غير  والوكاالت 

تقوم هي نفسها على أساس أفضل البيِّنات الممكنة.

وعند النظر في استخدام المجموعة التقنية »إنقاذ األرواح«، 
يتعين اإلجابة على األسئلة التالية:

ما هي الغاية التي تم تحديدها على المستوى الوطني   •
أو المحلي بشأن الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث 

الطرق؟

ما هي اإلجراءات ذات األولوية التي سيتم اتخاذها من   •
أجل تحقيق الغاية المعنية؟

هل هناك حاجة لتطوير أو تنقيح االستراتيجية الوطنية   •
والمحلية للسالمة على الطرق؟

حدد كيف ستصل إلى غايتك
لتحقيق األهداف واألغراض المشار إليها في االستراتيجية 
الوطنية والمحلية للسالمة على الطرق ببلدك، يتعين تنظيم 
عدد من األنشطة وتنفيذها، وينبغي مناقشة هذه األنشطة 
واالتفاق عليها فيما بين مختلف الوكاالت. وفور تحديد 
األنشطة الرئيسية الالزمة لتحقيق غرض ما، ينبغي أن 
تحديد  ُبغية  منها  نشاط  كل  في  بالتفصيل  النظر  يتم 

الخطوات واإلجراءات المعنية بالتنفيذ )53(.

وعند النظر في استخدام المجموعة التقنية »إنقاذ األرواح«، 
ينبغي اإلجابة على مزيد من األسئلة الرئيسية:

ما هي اإلجراءات الرئيسية التي سيتم اتخاذها، ومتى   •
الغاية 3-6 والغاية 11-2 من أهداف  سيتسنى تحقيق 
والمستوى  الوطني  المستوى  على  المستدامة  التنمية 

المحلي؟

تم  التي  األرواح«  »إنقاذ  التقنية  المجموعات  هي  ما   •
وضعها على المستوى الوطني والمستوى المحلي؟

ما هي نهوج الرصد والتقييم التي تم استحداثها؟  •

ما هي الموارد البشرية والمالية التي تم تخصيصها من   •
أجل تحقيق الغاية 6-3 والغاية 2-11 من أهداف التنمية 

المستدامة على المستوى الوطني والمستوى المحلي؟

قم باتخاذ خطوات عملية لبلوغ 
غايتك

في حين ُيعتبر إعداد خطة جيدة للسالمة على الطرق أمرًا 
مهمًا، فلن تسفر هذه الخطة عن تحقيق النتائج المتوقعة 
إن لم يتم تنفيذها. ومن ثم فمن األهمية بمكان أيضًا البدء 
في تنفيذ التدخالت ذات األولوية ضمن المجموعة التقنية 
الوطني  المستوى  على  الموضوعة  األرواح«  »إنقاذ 
التدخالت  من  قليل  بعدد  البدء  الممكن  ومن  والمحلي. 
فحسب، على أن ُيستدام التنفيذ بمضي الزمن مع التوسع 

في نطاق التدابير الجاري تنفيذها.

وُتعد فرنسا من األمثلة الجيدة للبلدان التي تتخذ خطوات 
عملية، حيث تم تجديد سياسة السالمة على الطرق ومنحها 
تولت  عندما  رئيسية  قضايا  ثالث  من  كواحدة  األولوية 
الحكومة الجديدة السلطة في عام )28( 2002. فتم تكثيف 
تنفيذ تدابير السالمة على الطرق، من قبيل إنفاذ قانون 
سياسات  عن  المسؤولة  المؤسسات  وانخرطت  المرور، 
السالمة على الطرق في المزيد من التخطيط االستراتيجي، 
وتضمن ذلك تنظيم مشاورات فيما بين أصحاب المصلحة 
المحلي.  المستوى  على  واإلجراءات  اإلمكانات  وتعزيز 
ولكن في حين يعكس هذا المثال المشاركة االستباقية من 
جانب القيادة السياسية في سياسة السالمة على الطرق، 

فثمة أمثلة أخرى ُيفتقر فيها إلى هذه المشاركة.
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قم برصد وتقييم تنفيذ استراتيجيتك
المعنية  التدخالت  في  األهمية  بالغ  مكونًا  التقييم  يمثل 
بالسالمة على الطرق. والتقييم الشامل، الذي يتم تنفيذه 
على النحو الصحيح، يقيس مدى فعالية البرنامج المعني 
ويقيم مدى تحقيق حصائله المنشودة. ويمكننا هذا التقييم 
بنظرة  ويزودنا  العقبات،  وكذلك  النجاحات  تحديد  من 
متعمقة حول كيفية تعديل البرامج المعنية بحيث يتسنى 
تحقيق الغايات. وتمثل نتائج التقييمات مدخالت رئيسية 
بالنسبة لراسمي السياسات المعنيين ببرامج السالمة على 
لنشر  محتوى  تتيح  النتائج  هذه  أن  عن  فضاًل  الطرق، 
وتحسين األفكار والمبادرات، عالوًة على أنها تسهم في 

التعلم على الصعيد الدولي.

وربما ُوجد بعض التفاوت في الطرق المحددة التي تضع 
بها شتى الوكاالت خططها وتختار وسائل التقييم الخاصة 
بها وتنشر نتائجها، بيد أن المبادئ األساسية التي يجب 
أن نضعها ُنصب أعيننا عند تقييم برامج السالمة على 

الطرق تظل كما هي )53(:

تخطيط التقييم. التأكد من إدراج الرصد والتقييم في أي   •
خطة أو استراتيجية أو تدخل للسالمة على الطرق على 
المستوى الوطني أو المستوى المحلي. ومن األفضل أن 
يتم التخطيط للتقييم منذ البداية وليس عند الشروع في 
التنفيذ. فمن شأن تحديد أهداف التقييم ونمطه والمؤشرات 
الواجب اعتمادها أثناء مرحلة تخطيط البرامج المعنية، 

أن يؤدي إلى تحسين الجودة النهائية للتقييم.

تحديد أنشطة الرصد والتقييم الحالية في المكان المعني   •
األنشطة.  هذه  عن  المسؤولة  الوكاالت  عن  فضال 
تساعد هذه الممارسة على تحديد البيانات الحالية ذات 
الوكاالت  مع  شراكات  تكوين  من  وتمكن  الصلة، 
البيانات  جمع  ويجب  والتقييم.  الرصد  عن  المسؤولة 
المرجعية باستخدام المسوح وقواعد البيانات الحالية، إن 

وجدت.

تحديد المؤشرات المناسبة لرصد العمليات والحصائل   •
والتأثيرات. يتم التشجيع على النظر في االستراتيجية 
تحديد  فيها  تم  والتي  المعنية،  المحلية  أو  الوطنية 
المؤشرات الخاصة بالبيانات التي يمكن جمعها من أجل 

رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المجموعة.

إجراء التقييم بشكل متسق، على النحو المخطط. فور   •
تحديد التصميم المالئم للتقييم ووسائل التقييم المناسبة 
- من حيث وحدة التحليل، والشريحة السكانية، والعينة، 
ووسائل جمع البيانات وتحليلها - يتم إجراء التقييم وفقًا 
لهذه الوسائل. ويمكن جمع البيانات الالزمة للتقييم عن 
طريق فحص قواعد البيانات الحالية وكذلك عن طريق 
إجراء المسوح والمشاهدات، وعن طريق اختبار تركيز 
وعن طريق  والمشاة،  السائقين  لدى  الدم  في  الكحول 
تدقيق السالمة على الطرق وتقييم تصور هذه القضية. 
وجدير بالذكر أن الكثير من الوسائل المستخدمة لتقييم 

األوضاع يمكن استخدامها أيضًا في هذه التقييمات.

بين  ومناقشتها  التقييم  نتائج  نشر  ذلك  يلي  أن  ويجب 
المعنية،  الحكومية  واإلدارات  المعني،  البرنامج  موظفي 
ورعاة مبادرات السالمة على الطرق، وأفراد الجمهور من 
أجل تحديد ما الذي يتعين على البرنامج تحسينه وما يتعين 
الطرق  السالمة على  ُبغية تحسين  تجنبه  البرنامج  على 

على المستويين الوطني والمحلي.
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إن البيِّنات العلمية المعنية بحجم مشكلة اإلصابات الناجمة عن 
حوادث الطرق، وعوامل الخطر المحيقة بها، والتدخالت الفعالة 
ويسهل  معقولة  بدرجة  التوثيق  محكمُة  َبيِّناٌت  منها،  للوقاية 
الحصول عليها. وكما هو الحال في سائر مجاالت السياسات، 
ال يتسنى لهذه المعرفة وحدها أن تحدث التغيير المنشود في 
وضع السالمة على الطرق )60(؛ فالتحدي الحقيقي يكمن في 
كيف ُتترجم تلك المعرفة إلى حلول مستدامة في شتى السياقات. 
األرواح«  »إنقاذ  التقنية  المجموعة  في  الواردة  البيِّنات  وُتعتبر 
دراج غايات السالمة على الطرق والنقل المستدام في أهداف  واإ
التنمية المستدامة من األمور األساسية التي ال غنى عنها، بيد 
أن القضية الحقيقية تتمثل في االستفادة من الفرص ومجابهة 
التحديات في مختلف سياقات السياسات. ومن ثم يتعين على 
مستخدمي هذه المجموعة أن يفكروا في كيفية العمل وأن يتخذوا 
خطوات عملية نحو تحسين وضع السالمة على الطرق والنقل 

على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية.

وُيعد تغيير سياسات السالمة على الطرق، كما هو الحال في 
مجاالت السياسات األخرى، عملية تدريجية وتكرارية بوجه عام 
المعروضة  الحلول  في  واالبتكار  التحسين  مواصلة  تستدعي 
»إنقاذ  لمجموعة  ُأريد  ذا  واإ التقنية.  المجموعة  بإيجاز في هذه 
األرواح« أن تكون أكثر من مجرد وثيقة أخرى معنية بالسالمة 
على الطرق، فمن الواجب على من يستخدمونها أن يدركوا أن 
نما  تحسين سياسة السالمة على الطرق ليس حدثًا عارضًا، واإ
ن القيام بهذا  هو مسيرة من العمل الجماعي الطويل األمد. واإ
في  الواردة  الطرق  على  السالمة  غايات  من  نجعل  أن  يعني 
أهداف التنمية المستدامة بداية لرحلتنا نحو تغيير سياسة السالمة 
على الطرق - وهي رحلة يتحتم أن تستكمل مسارها بالكامل 

على المستوى الوطني والمستوى المحلي.

الخاتمة
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تذييل

تنفيذ سياسة السالمة على الطرق

أداة التقييم على المستوى القطري

مقدمة
يلزم بذل جهود مستدامة على مدار فترة من الزمن لتحسين وضع السالمة على الطرق في مختلف البلدان. وربما بدأ 
البلد المعني، أو المنطقة المعنية منه، بعدد قليل من التدابير في المواقع ذات المخاطر األعلى، ثم يتم التوسع في التغطية 
الجغرافية وتنفيذ عدد من التدخالت بمضي الوقت. ومن ثم فمن الضروري للبلد المعني أن يقيم تنفيذه المتواصل لتدابير 
السالمة على الطرق ُبغية تحديد التدابير المجدية والتدابير الالزم تحسينها. وبتغير األوضاع، يصبح من الضروري تقييم 

وضع السالمة على الطرق بانتظام.

الوفيات  إلى خفض عدد  المستدامة، والرامية  التنمية  بالسالمة على الطرق في أهداف  المعنية  الغاية  لقد أدى إدراج 
واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020، إلى خلق اهتمام لدى البلدان بتعزيز تنفيذ تدابير 
الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق للمساعدة على تحقيق تلك الغاية. وجدير بالذكر أن المعلومات المعنية 
بتقييم وضع السالمة على الطرق في البلدان تتوافر في عدة وثائق )1-7(. وحيث تجمع هذه الوثيقة تلك المعلومات، فإنها 

تتيح مصدرًا رئيسيًا واحدًا تستطيع البلدان استخدامه واستكماله بالموارد األخرى المتاحة.

النهج
تتأتى اإلسهامات الرئيسية في تقييم األوضاع من مصادر البيانات المتاحة المتعددة، بما في ذلك من الوكاالت المسؤولة 
من  وكذلك  المالية،  والشؤون  العمومية،  والصحة  واإلقليمي،  الحضري  والتخطيط  القانون،  نفاذ  واإ والنقل،  الطرق  عن 
المنظمات غير الحكومية المعنية بالسالمة على الطرق. وقد يلزم الحصول على بيانات إضافية في شكل دراسات رصدية 

و/أو مسوح و/أو تدقيق السالمة على الطرق، وذلك لتكملة مصادر البيانات المتاحة.

أداة التقييم
من شأن هذه األداة أن تساعد البلد المعني على إجراء تقييم لوضع السالمة على الطرق لديه في الوقت الراهن بهدف 
تحديد موقفها الراهن. ُتعتبر هذه األداة مفيدة في مساعدة صانعي القرار والممارسين في مجال السالمة على الطرق في 
توليد المعلومات الالزمة لإلجابة على األسئلة الرئيسية التالية: ما حجم مشكلة اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق 
في بلدي؟ ما هي السياسات وقوانين المرور الموجودة؟ ما هي الترتيبات المؤسسية القائمة؟ ما هي مجاالت المشاكل 

الرئيسية الواجب التصدي لها؟ ما هي الثغرات التي تشوب تنفيذ سياسات السالمة على الطرق في الوقت الحالي؟
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نطاق التقييم
يشتمل تقييم وضع السالمة على الطرق في أي بلد في أي وقت كان على جمع وتحليل المعلومات المعنية بالمتغيرات 

التالية )7-1(:

حجم واتجاهات وأنماط الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق؛  •

عوامل الخطر المتعلقة باإلصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق؛  •

البرامج والسياسات والتشريعات والمؤسسات القائمة المعنية بالسالمة على الطرق؛  •

العوامل السياقية المرتبطة بالسياسة والبيئة واالقتصاد والقدرات.  •

أداة التقييم
تطرح األداة المبينة في الجدول ألف-1 األسئلة الالزمة لتوجيه عملية استخالص المعلومات من أجل تقييم وضع السالمة 

على الطرق في البلد المعني.

اتخاذ اإلجراءات على أساس نتائج تقييم األوضاع
ينبغي تحليل المعلومات التي يتم جمعها باستخدام االستبيان الوارد في التذييل 1 لتحسين فهم وضع السالمة على الطرق 
على المستوى الوطني - مدى ونمط اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، وعوامل الخطر ذات الصلة، والمواطنين 
والمؤسسات والسياسات والبرامج والموارد المعنية في الوقت الحالي بمبادرات السالمة على الطرق )أو التي قد تكون 
معنية بها(. وجدير بهذه المعلومات أن تساعد على تحديد أولويات عوامل الخطر والفئات المستهدفة، وعلى تحديد 
الثغرات الموجودة في المبادرات الحالية. وتتضمن االعتبارات ذات الصلة عوامل الخطر أو القضايا الواجب التصدي 
لها، ودعم الجمهور، والتمويل، والوكاالت المسؤولة. وربما يتم تنقيح خطة العمل الحالية المعنية بالسالمة على الطرق 

لوضع هذه االعتبارات في الحسبان.
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الجدول الجدول ألف-1
استبيان لتقييم وضع السالمة على الطرق في البلد المعني

المعلومات/البيانات التكميليةالمعلومات/البيانات الرئيسيةالمكون
ما هي المعلومات أو البيانات المتاحة؟جمع البيانات والنظم

ما هي المعلومات أو المتغيرات التي يتم جمعها؟  •
باإلضافة إلى البيانات الخاصة باإلصابات والوفيات الناجمة عن   •
حوادث الطرق، هل توجد بيانات عن تكاليف اإلصابات الناجمة عن 

حوادث الطرق؟
ما هو الشكل الذي يتم به تسجيل البيانات أو حفظها؟ هل في نسخة   •

ورقية فقط أم نسخة إلكترونية أيضًا؟ وكيف يتم تكويد البيانات؟
ما النظام المستخدم لتخزين البيانات؟  •

ما هي نظم البيانات الموجودة؟
ما هي نظم جمع ومعالجة البيانات الموجودة؟  •

ما مدى التعاون وتبادل البيانات فيما بين مختلف النظم والوكاالت،   •
ومع الجمهور؟

ما مقدار جودة البيانات؟
ما هي التعريفات التي يتم استخدامها للوفيات واإلصابات الناجمة   •

عن حوادث الطرق؟
ما مدى اكتمال التقارير الخاصة باإلصابات الناجمة عن حوادث   •

الطرق؟
هل ُتفقد بيانات بالنسبة ألنواع معينة من الحوادث بصفة منتظمة؟  •

ما هي األخطاء التي توجد في القياس، وتسجيل البيانات وترميزها   •
دخالها؟ واإ

حجم واتجاهات وأنماط 
الوفيات واإلصابات 
الناجمة عن حوادث 

الطرق

ما حجم المشكلة؟
عدد الحوادث التي تصيب جميع مستخدمي الطرق.  •

إجمالي عدد مستخدمي الطرق الذين يلقون حتفهم في حوادث   •
الطرق.

إجمالي عدد مستخدمي الطرق الذين يتعرضون لإلصابة في   •
حوادث الطرق.

العدد اإلجمالي للوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق،   •
وُيفضل أن تكون مصنفة حسب أنواع مستخدمي الطرق.

ما هي أنواع التعارض المروري التي تؤدي إلى وقوع الحوادث؟
اشتراك السيارات، والشاحنات، ومركبات البضائع الثقيلة، ومركبات   •

النقل العام، والدراجات النارية، والدراجات، والعربات التي تجرها 
حيوانات، إلخ، في الحركة المرورية؟

مناورات المركبات )مثل الدوران(  •

في أي يوم من أيام األسبوع تقع حوادث الطرق، وفي أي وقت؟
موعد وتوقيت وقوع اإلصابات.  •

ما مدى خطورة اإلصابات؟
شدة حوادث الطرق.  •

ما هي أنواع الحوادث التي تؤدي إلى اإلصابة بالعجز أو الحصائل 
المهددة للحياة؟

الحصيلة في أعقاب التصادم.  •

من هم ضحايا التصادمات على الطرق؟
عمر من يلقون حتفهم أو يتعرضون لإلصابة في حوادث الطرق،   •

ونوع جنسهم.

أين تقع حوادث الطرق؟
مكان الحوادث )موقع محدد، مثال: في الحضر أو في الريف،   •

ونوع الطريق(.
مواقع الطرق الخطيرة.  •

كم عدد المواطنين الذين يعيشون في 
البلد الجاري تقييمه؟

إجمالي عدد األشخاص في الشريحة   •
السكانية قيد الدراسة )بما في ذلك 

التصنيف إلى حضري وغير حضري، 
والتصنيف حسب السن والدخل(.

كيف ينتقل المواطنون في المعتاد في 
أنحاء البلد، ولماذا؟

بداية الرحالت ووجهتها.  •
وسائل النقل المستخدمة.  •

مسافة الرحالت.  •
أغراض الرحالت.  •

ما هي األوضاع االجتماعية االقتصادية 
للبلد محل التقييم؟

الناتج المحلي اإلجمالي.  •
نسبة البالغين المشتغلين بوظائف.  •

دخل األسر.  •
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لإلصابات الناجمة 
عن حوادث الطرق

السرعة
ما مدى إسهام السرعة في وقوع حوادث الطرق؟  •

ما هي مستويات السرعة السائدة؟  •
هل يوجد قانون بشأن حد السرعة؟  •

ما هي حالة االلتزام بالسرعة؟  •
ما هي المواقف السائدة حيال السرعة؟  •

ما هو مستوى االلتزام بالقانون الحالي والوعي به؟  •
ما هو مستوى إنفاذ قانون السرعة الحالي؟  •

ما مدى جودة العالمات والالفتات؟  •

القيادة تحت تأثير الكحول
ما حجم مشكلة الحوادث المرتبطة بالكحول، من حيث عدد   •

الحوادث وعدد الوفيات؟ وكم تبلغ نسبة هذا النوع من الحوادث إلى 
إجمالي حوادث الطرق؟

كم تبلغ المستويات السائدة لتركيز الكحول في الدم لدى السائقين؟  •
هل يوجد قانون بشأن مستوى تركيز الكحول في الدم و/أو محتوى   •

الكحول في النفس؟ وهل تختلف هذه المستويات باختالف فئات 
السائقين؟ )مثال: مستويات تركيز أقل بالنسبة للسائقين المستجدين 

وسائقي المنشآت التجارية.(
هل يتم بصورة روتينية إجراء اختبارات الكحول في الدم أو النفس   •

على جميع أطراف حوادث الطرق؟
ما هي المواقف السائدة تجاه القيادة تحت تأثير الكحول؟  •

ما مستوى االلتزام بالقانون الحالي والوعي به؟  •
ما مستوى إنفاذ القانون الحالي للقيادة تحت تأثير الكحول؟  •

هل يلزم وجود قانون لمنح الشرطة سلطة إجراء اختبارات عشوائية   •
في نقاط التفتيش؟

ما هو نوع المعدات التي تستخدمها الشرطة في اختبارات النفس؟   •
وكم عدد األنواع المتاحة؟

ما هي العقوبات الحالية بشأن القيادة تحت تأثير الكحول؟  •

ارتداء الخوذة
ما حجم مشكلة الحوادث المرتبطة بعدم استخدام الخوذة، من حيث   •

عدد الحوادث وعدد الوفيات؟ وكم تبلغ نسبة هذا النوع من 
الحوادث إلى إجمالي حوادث الطرق؟

كم تبلغ معدالت ارتداء الخوذة لدى السائقين والراكبين؟  •
هل يوجد قانون بشأن ارتداء الخوذة؟  •

ما هي المواقف السائدة تجاه ارتداء الخوذة؟  •
ما مستوى االلتزام بالقانون الحالي المعني بارتداء الخوذة   •

والوعي به؟
ما مستوى إنفاذ القانون الحالي المعني بارتداء الخوذة؟  •
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أحزمة األمان
كم تبلغ نسبة المركبات التي لم يتم تركيب أحزمة أمان بها؟  •

ما حجم مشكلة الحوادث المرتبطة بعدم استخدام أحزمة األمان،   •
من حيث عدد الحوادث وعدد الوفيات؟ وكم تبلغ نسبة هذا النوع 

من الحوادث إلى إجمالي حوادث الطرق؟
كم تبلغ معدالت ارتداء أحزمة األمان السائدة لدى السائقين   •

والراكبين؟
هل يوجد قانون بشأن ارتداء أحزمة األمان؟  •

ما هي المواقف السائدة تجاه ارتداء أحزمة األمان؟  •
ما مستوى االلتزام بالقانون الحالي المعني بأحزمة األمان   •

والوعي به؟
ما مستوى إنفاذ القانون الحالي المعني بأحزمة األمان؟  •

وسائل تقييد حركة األطفال
ما حجم مشكلة الحوادث المرتبطة بعدم استخدام وسائل تقييد   •

حركة األطفال، من حيث عدد الحوادث وعدد الوفيات؟ وكم تبلغ 
نسبة هذا النوع من الحوادث إلى إجمالي حوادث الطرق؟

كم تبلغ المعدالت السائدة الستخدام وسائل تقييد حركة األطفال؟  •
هل يوجد قانون بشأن استخدام وسائل تقييد حركة األطفال؟  •

ما هي المواقف السائدة تجاه استخدام وسائل تقييد حركة األطفال؟  •
ما مستوى االلتزام بالقانون الحالي بشأن وسائل تقييد حركة   •

األطفال؟
ما مستوى إنفاذ القانون الحالي بشأن وسائل تقييد حركة األطفال؟  •

البنية التحتية للطرق
ما حجم مشكلة الحوادث المرتبطة بالبنية التحتية للطرق، من   •

حيث عدد الحوادث وعدد الوفيات؟ وكم تبلغ نسبة هذا النوع من 
الحوادث إلى إجمالي حوادث الطرق؟

ما هي الحالة السائدة للبنية التحتية للطرق من حيث وجود أو عدم   •
وجود الحواجز الفاصلة، وأجهزة مراقبة المرور، وأماكن عبور 

المشاة وراكبي الدراجات، والممرات المنحدرة باألرصفة، والعالمات 
واإلشارات الموجهة للمشاة وراكبي الدراجات، وأضواء الشوارع، 
وحارات المشاة والدراجات، ووجود سيارات منتظرة بجوار الحارة 

المرورية، وسرعات التصميم، واإلعالن عن حدود السرعة، وعدد 
الحارات واتساعها، وسائر أخطار البنية التحتية األخرى التي تهدد 

السالمة على الطرق؟
هل يوجد قانون بشأن الحد األدنى لتصميم السالمة على الطرق؟  •

هل المعايير القانونية لتصميم السالمة على الطرق كافية؟  •
ما مستوى االلتزام بالقانون الحالي والوعي به؟  •

ما مستوى إنفاذ القانون الحالي؟  •
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مأمونية المركبات
 هل ُتطبق تنظيمات السالمة التالية الصادرة عن األمم المتحدة 

)أو معايير وطنية مكافئة(:
أحزمة األمان  •

مشابك تثبيت أحزمة األمان  •
الحماية من التصادم األمامي  •
الحماية من التصادم الجانبي  •

حماية المشاة  •
التحكم اإللكتروني في الثبات  •

وسائل تقييد حركة األطفال  •
نظم منع انغالق المكابح في الدراجات النارية  •

بيئة السياسات 
والمبادرات الحالية 
المعنية بالسالمة 

على الطرق

شراك أصحاب المصلحة القيادة واإ
القيادة على مستوى الحكومة: هل توجد وكالة رائدة مسؤولة عن   •

السالمة على الطرق؟ ما هي هذه الوكالة، وما وظيفتها الرئيسية؟ 
هل تشمل واليتها تركيزًا واضحًا على سالمة المشاة؟

أصحاب المصلحة على مستوى الحكومة: ما هي الوكاالت   •
الحكومية المنوط بها وظائف في مجال السالمة على الطرق، 

بما في ذلك األنشطة الواسعة في مجال تصميم الطرق وتخطيط 
استخدام األراضي؟ هل تركز أي من هذه الوكاالت تحديدًا على 

سالمة المشاة؟ كيف تتم مشاركة المسؤولية عن السالمة على 
الطرق فيما بين الوزارات الحكومية؟ ما هي العالقة بين مختلف 

الوكاالت الحكومية المعنية بالسالمة على الطرق والصحة؟
أصحاب المصلحة من خارج الحكومة: من هم األشخاص   •

اآلخرون والمؤسسات األخرى )من خارج الحكومة( الذين يعملون 
بشأن السالمة على الطرق؟ وما هي أنشطتهم الرئيسية؟ وما هي 
طبيعة التعاون بين أصحاب المصلحة هؤالء والوكاالت الحكومية؟

الشراكات: ما هي بؤر التركيز واالهتمامات والموارد الخاصة   •
بمختلف الوكاالت واألفراد الذين يعملون بشأن السالمة على 

الطرق؟

الخطط والسياسات والبرامج الحالية
هل توجد خطة عمل أو استراتيجية رسمية للسالمة على الطرق   •
خاصة بالبلد الخاضع للتقييم، أم توجد خطط متعددة؟ وما هي 

الموارد المخصصة لتنفيذ هذه الخطة؟
هل توجد غايات ومؤشرات لخطة السالمة على الطرق؟  •

هل تعزز سياسات النقل واستخدام األراضي والمساحات العامة،   •
السالمة على الطرق؟

هل يتم إجراء عمليات تدقيق للسالمة على الطرق في مشاريع   •
البنية التحتية الكبرى الجديدة؟ وهل ُتدرج احتياجات جميع 

مستخدمي الطرق في عمليات تدقيق السالمة على الطرق المجراة 
بشأن البنية التحتية الحالية للطرق واإلصالحات/التعديالت 

المخططة؟
هل توجد بميزانية النقل و/أو السالمة على الطرق شرائح   •

مخصصة لسالمة المشاة؟
هل ُيسمح للسلطات المحلية بتعديل قوانين مثل قانون حدود   •

السرعة أو قانون القيادة تحت تأثير الكحول؟
ما هي برامج السالمة على الطرق الجاري تنفيذها في الوقت   •

الحالي، بما في ذلك البرامج التي تتوالها منظمات غير حكومية؟ 
وما هي الوكالة المسؤولة عن كل برنامج، وما هي نقاط قوتها 

ومواطن ضعفها؟
هل يتم تقييم برامج السالمة على الطرق الحالية؟ وهل توجد بيِّنات   •

بشأن تأثيرها؟
هل تتوافر لدى الوكاالت الحكومية على الصعيد المحلي والوطني   •

القدرات البشرية الكافية لتنفيذ برامج السالمة على الطرق؟
هل توجد جهود للدعوة في البلد المعني؟  •
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هل يوجد نظام سابق لدخول المستشفى )كم تبلغ النسبة المئوية رعاية الرضوح  •

للسكان المتاح لهم هذا النظام(؟
هل توجد وحدات طوارئ تعمل على مدار الساعة بموظفين ثابتين   •

وخدمات فرز بمستشفيات المستوى األول؟
هل يوجد تشريع يلزم بإتاحة رعاية الطوارئ بالمجان في نقطة   •

الرعاية؟
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