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األهداف
يىل:
نقدم ما ي
• القضايا العالمية للسالمة عىل الطرق
• من هم الضحايا الرئيسيي
• تأثيات انخفاض مستوى السالمة عىل
الطرق وكيفية منع آثارها الضارة
• الجهود العالمية المبذولة لتحسي مستوى
السالمة عىل الطرق
• منهج النظام اآلمن
• خيارات التمويل
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تقدم هذه الوحدة نظرة عامة على أوضاع السالمة على الطرق على المستوى العالمي ،كما توضح الضحايا الرئيسيين
واألسباب الرئيسية التي أدت إلى حوادث التصادم ،واإلجراءات التي يمكن القيام به لتجنب اآلثار الضارة للسالمة على
الطرق ذات المستوى المتدني.
تُحدد هذه الوحدة التأثيرات العكسية الخاصة بالسالمة على الطرق ذات المستوى المنخفض والجهود الحالية المبذولة إلدارة
المخاطر/األزمات في قطاع النقل ،كما تقدم الجهود العالمية المبذولة لتحديد قضايا السالمة على الطرق ومنهج النظام
اآلمن .وتتم مناقشة خيارات التمويل المتعلقة بتمويل تحسينات السالمة على الطرق ،وتُقدم قائمة بالروابط لقراءة المزيد عن
هذا الموضوع.
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تقرير الحالة
العالم بشأن
ي
السالمة عىل
الطرق لعام

2018

يس
ه السبب الرئ ي
إصابات المرور ي
الثامن لمعدل الوفيات
حوال  1.35مليون
• تبلغ معدالت الوفيات
ي
ً
سنويا.
شخص
• ُيصاب حوال  50-20مليون شخص سنوياً
ي
ويعان الكثي منهم من
بإصابات غي قاتلة،
ي
اإلعاقة.
ئيس األول
• إصابات المرور ي
ه السبب الر ي
لمعدل الوفيات الخاص باألطفال والشباب
للفئة العمرية من ً 29-5
عاما.
• تبلغ نسبة  %59من حاالت الوفاة عىل
الطرق من البالغي الذين رتياوح أعمارهم
بي ً 44-15
عاما ( يف سنوات الحياة األكي
ً
إنتاجا).
• تبلغ نسبة  %77من حاالت وفاة الطرق
من الذكور.

السالمة على الطرق :إنقاذ األرواح البشرية في المدن
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يظل عدد الوفيات العالمي على الطرق مرتفعًا بشكل كبير ،وذلك بمعدل  3,700شخص يوميًا ،ويُعتبر عدد الوفيات الناجم
عن حوادث الطرق أعلى من الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة ،أو اإليدز أو الدرن أو اإلسهال ،وتُعتبر اإلصابات
المرورية على الطريق هي السبب الرئيسي لوفاة األطفال والبالغين الشباب ،مما يؤكد على ضرورة إجراء تغيير في
األجندة الصحية لألطفال والمراهقين ،والتي أهملت السالمة على الطرق بشكل كبير إلى يومنا هذا.
ظل معدل الوفيات ثابتًا بالنسبة إلى حجم التعداد السكاني في العالم ،وفي إطار زيادة عدد السكان عالميًا والتجهيز
بالمحركات السريعة على مدار السنين ،يشير ذلك إلى أن الجهود الحالية المبذولة لتحسين السالمة على الطرق قد تخفف
من تفاقم األوضاع.
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بلوغ نسبة الوفيات  %93عىل الطرق يف
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
السكان

المركبات

معدل الوفيات الناتجة عن حركة المرور عىل الطرق
عال الدخل
ي

متوسط الدخل

منخفض الدخل
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بمتوسط حاالت وفاة يبلغ  27.5حالة من بين كل  100,000شخص ،فإن مخاطر الوفاة على الطرق في الدول منخفضة
الدخل تعادل ثالثة أضعاف هذا المتوسط في الدول عالية الدخل ،حيث يبلغ متوسط الوفاة  8.3حالة وفاة من بين كل
 100,000شخص في هذه الدول.
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االلتامات العالمية
ً
سويا ،يمكننا
إنقاذ ماليي
األرواح.
ِعقد العمل للسالمة عىل
الطرق ()2020-2011

تسىع التنمية المستدامة العالمية ()3.6
لتقليل عدد حاالت الوفاة واإلصابة الناجمة
عن الحوادث المرورية عىل الطرق إل النصف
بحلول عام  ،2020عىل سبيل المثال ،تقليل
عدد الحاالت الذي يزيد عن  1.3مليون حالة
ً
سنويا.
من الضحايا إل  600,000حالة
إعالن ستوكهولم يف نهاية المؤتمر الوزاري
الثالث فيما يتعلق بالسالمة عىل الطرق
( رفياير .)2020

المؤتمر الوزاري الثالث
العالم بشأن السالمة
ي
عىل الطرق
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تحقيق
األهداف العالمية 2030
ستوكهولم
فتاير 2020
( )20-19ر
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استهلت الجمعية العامة لألمم المتحدة عِقد العمل للسالمة على الطرق ( )2020-2011بتاريخ  11مايو  ،2011بهدف
تقليل معدل الوفيات من الحوادث المرورية من خالل زيادة األنشطة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،وقدرت
عدد األحياء التي يمكن إنقاذها بعدد  5مليون حالة على الطرق العالمية خالل هذا العِقد ،ولكن األهداف المرجوة لم تتحقق.
عزم المؤتمر الوزاري الثالث للسالمة على الطرق في ستوكهولم عام  ،2020تحت شعار «تحقيق األهداف العالمية بحلول
عام  »2030على ما يلي )1 :تضمين السالمة على الطرق ومنهج النظام اآلمن كأحد العوامل التي ال تتجزأ من استخدام
األراضي وتصميم الشارع والتخطيط لنظام النقل والحوكمة ،خاصة بالنسبة لمستخدمي الطرق األكثر عرضة للخطر وفي
المناطق الحضرية ،وذلك من خالل تعزيز القدرة المؤسسية فيما يتعلق بالسالمة على الطرق )2 ،العمل على زيادة سرعة
التحول إلى وسائل نقل أكثر أمانًا وأنظف وأكثر كفاءة في استهالك الطاقة وبتكاليف معقولة ،إضافة إلى تطوير مستويات
أعلى من األنشطة البدنية ،مثل المشي وركوب الدراجات ،ودمج هذه الوسائل مع استخدام النقل العام لتحقيق االستدامة،
والتركيز على إدارة السرعة والتحكم فيها ،وتحديد الحد األقصى للسرعة على الطريق بما يعادل  30كم /ساعة في
المناطق التي بها مستخدمي طرق أكثر عرضة للخطر ومزج المركبات بطريقة متكررة ومخطط لها ،مع العلم بأن الجهود
المبذولة لتقليل السرعة سوف يكون لها تأثيرات مفيدة على جودة الهواء وتغيُر المناخ.
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الكاف خالل ِعقد العمل للسالمة عىل الطرق
التقدم غت
ي
لم يتحقق أي تخفيض يف أرقام معدالت وفيات الطرق يف الدول منخفضة الدخل منذ .2013

الت لوحظ بها تغيت يف معدل الوفيات عىل الطرق
عدد الدول ي
منذ 2013

معدل الوفيات لكل  100.000من السكان

االلم

غرب
المحيط
الهادئ

جنوب
رشق آسيا

أوروبا

رشق البحر
المتوسط

منخفضة الدخل

متوسطة الدخل

عالية الدخل

األمريكتان إفريقيا

منطقة منظمة الصحة العالمية
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أظهرت األرقام في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام  2018عددًا من الدول التي نجحت في تقليل معدل الوفيات على
الطرق في السنوات القليلة الماضية ،مع اختالف كبير في مستويات التقدم بين المناطق والدول المختلفة حول العالم.
ولسوء الحظ ،لم تتم مالحظة أي انخفاض في معدل حاالت الوفاة على الطرق في الدول منخفضة الدخل ،بينما تجدر
اإلشارة إلى ظهور تقدم جيد في الدول متوسطة وعالية الدخل ،بينما شهدت جنوب شرق آسيا وإفريقيا زيادة في عدد
حاالت الوفاة على الطرق.
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أوروبا
األمريكتان

رشق المتسط

جنوب رشق آسيا

أفريقيا

العالم

غرب المحيط الهادئ

السائقون/الركاب للمركبات رباعية العجالت
راكبوا المركبات المزودة بمحركات ثنائية
وثالثية العجالت
راكبوا الدراجات
المشاة
فئات أخرى  /غي محددة
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تبلغ حاالت الوفيات على الطرق من مختلف أنحاء العالم نسبة قدرها  %50من بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية
والدراجات النارية ،وتبلغ هذه المعدالت أعالها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من حاالت الوفاة بين المشاة وراكبي
الدراجات الهوائية والنارية ،والتي تمثل أيضًا المستخدمين الرئيسيين للطرق في المدن ،وبلغت هذه المعدالت أعلى نسبة
من الوفيات بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية في إفريقيا ،وفي الفترة الماثلة بين  ،2015-2010بلغت الوفيات في
المشاة نسبة قدرها  %88في أديس أبابا وإثيوبيا ،حيث كان هناك نقص في األرصفة ومعابر المشاة ،وكانت تتحرك
السيارات فيها بسرعة متهورة وغير آمنة.
إن قارة إفريقيا لديها أعلى نسبة من الوفيات بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية بنسبة تصل إلى  ،%44بينما
تكون معظم حاالت الوفاة في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي بين راكبي المركبات المزودة بمحركات ثنائية
وثالثية العجالت ،والتي تمثل  %43ونسبة  %36من جميع الوفيات على التوالي.
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تأثتات الحوادث المرورية
•
•
•

إن الوفيات واإلصابات المرورية لديها تأثيات اقتصادية ضارة عىل الفقراء ،وتقودهم إل مزيد من الفقر البائس.
ُ
المحىل السنوي للدول.
إجمال الناتج
أمريك أو نسبة  %4-1من
حوال  518مليار دوالر
تقدر حوادث تصادم الطرق بتكلفة بلغت
ي
ي
ي
ي
ً
قد أدى خفض عدد الوفيات عىل الطرق المرورية بنسبة  %50والمحافظة عىل هذه النسبة لمدة  24عاما إل إنشاء تدفقات
المحىل لعام  2014يف تايالند وزيادة بمعدل  %7.2يف الفلبي.
إجمال الناتج
إضافية يف الدخل تعادل  %22.2من
ي
ي

•

الرئيس الخامس يف معدالت الوفيات
يف حال عدم اتخاذ أي إجراءات ،من المتوقع أن تصبح إصابات الحوادث المرورية السبب
ي
ً
عالميا بحلول .2030
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إن لحوادث المرور تأثيرات اقتصادية ضارة على األفراد واألُسر ،مما يديم عليهم الفقر أو يقمعهم فيه ،وتتفاقم تأثيرات
الفقر من حقيقة أن المجتمعات الفقيرة أكثر عرضة لخطر اإلصابات المرورية الجسيمة من نظيراتها من المجتمعات الثرية،
نظرا ألن هذه المجتمعات الفقيرة غالبًا ما تعيش بجانب طرق رديئة التصميم ،مما يعرض المشاة وراكبي الدراجات إلى
ً
المركبات السريعة أثناء المشي (سيلفرمان .)2016
توصلت دراسة تفصيلية من بنجالديش إلى أن نسبة  %75من األسر الفقيرة ونسبة  %59من األسر غير الفقيرة قد عانت
من انخفاض في مستوى المعيشة بعد تعرضهم إلصابات مرورية ،وفي ثلث الحاالت الحضرية ونصف الحاالت الريفية،
تسبب هذا االنخفاض إلى انحدار العديد من األسر في الفقر المدقع ،كما تأثرت فرص التوظيف والتعليم بشكل سلبي .وفي
المتوسط ،لقد فقدت الحاالت التي تعرضت إلصابات مرورية في بنجالديش ما بين أربعة إلى ستة شهور من الدراسة
(آيرون توماس وغيره .)2004 ،بينما توصلت دراسة في نيجيريا إلى أن  %30من الحاالت التي تعرضت لحوادث
مرورية يعانون من إعاقة دائمة ،وكانت نسبة  %14عاجزة عن العودة إلى العمل (جويالرد وغيره.)2010 ،

Slide 9

عوامل الخطر الرئيسية
الشعة

القيادة تحت تأثي المسكرات والمخدرات
عدم استخدام الخوذة وأحزمة األمان ومقاعد السالمة لألطفال

التشتت أثناء القيادة
البنية التحتية غي اآلمنة للطرق
المركبات غي اآلمنة

الرعاية غي الكافية بعد التصادم
السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن

LUTP

تندرج عوامل الخطر الرئيسية تحت العديد من الفئات المختلفة ،والتي يجب التعامل مع كل منها بشكل محدد.
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الشعة
• تؤدي كل زيادة يف الشعة بنسبة  %1إل
زيادة يف مخاطر الحوادث المميتة بنسبة
 ،%4وإل زيادة يف مخاطر الحوادث
الخطرة بنسبة .%3
• رتيايد مخاطر الوفاة للمشاة الذين
تصدمهم السيارات ( 4.5مرة من السيارات
ر
الت تتحرك بشعة  65-50كم /ساعة)
ي
• يحدث الخطر القاتل بالنسبة لسائ ر يق
السيارات عند التصادم بسيارتي بنسبة
 %85عند شعة  65كم/س.

التصادم
باألشياء

الخطر
المميت
التصادم
الموجه

التصادم
الجانت
ري
التصادم
بالمشاة

• أفضل الممارسات :تكون أفضل شعة
ر
الت بها أعداد كبية من
يف األماكن ي
المشاة  30كم/س أو أقل ،وال تزيد عن
 50كم/س يف الطرق الحضية.
تأثت الشعة كم/س
(2005).
)Source:
2005(Wramborg,
اميج ،ر ين
المصدرP.:ر ر
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تؤثر السرعة التي تتحرك بها السيارة مباشرة على مخاطر التصادم ،ومدى خطورة اإلصابات واحتمالية الوفاة نتيجة
للتصادم ،ولذلك فإن اإلدارة الفعالة للتحكم في السرعة هي أحد أهم األمور المركزية فيما يتعلق باستراتيجيات التدخل
للسالمة على الطريق ،كما تبدأ مخاطر حاالت وفاة المشاة من اإلصابات المرورية في الزيادة باستمرار نتيجة للمركبات
التي تتحرك بسرعة  30-20كم /ساعة.
إن تحديد الحد األقصى للسرعة في بلد ما تُعتبر خطوة مهمة في تقليل حاالت اإلصابة الخطرة وحاالت الوفاة ،ويجب أن
تكون أقصى سرعة في المناطق الحضرية أقل من أو تعادل  50كم /ساعة ،بما يتماشى مع أفضل الممارسات .وإضافة إلى
ذلك ،يجب أن تستخدم الهيئات المحلية سلطاتها التشريعية في تقليل حدود السرعة ،مما يسمح لها بأخذ الظروف المحلية في
ً
تركيزا عاليًا من مستخدمي الطرق األكثر عرضة للخطر.
االعتبار ،مثل وجود المدارس أو األماكن التي تتطلب
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القيادة تحت تأثت المسكرات والمخدرات والتشتت أثناء القيادة
• القيادة تحت تأثت المسكرات :تبدأ مخاطر الحوادث
المرورية عند مستويات منخفضة من تركي الكحول يف
الدم ،وتزداد بشكل طفيف عندما يكون تركي الكحول يف
ديس رلي.
دم السائق أعىل من  0.04جرام/
ي
• القيادة تحت تأثت المخدرات :يزداد خطر التعرض إل
الحوادث المرورية بدرجات تعتمد عىل
تعاط مخدرات • إن السائقي الذين يستخدمون هواتفهم
ي
منشطة (عىل سبيل المثال ،فإن خطر التعرض لحادث
المحمولة هم أكي عرضة للحوادث
مميت بي الذين يتعاطون األمفيتامينات تعادل خمسة
المرورية بأربعة أضعاف السائقي الذين ال
أضعاف من ال يتعاطونها).
يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء
القيادة.
ً

• أفضل الممارسات :وفقا لقواني القيادة تحت تأثي
المسكراتُ ،يسمح بمعدل تركي الكحول يف الدم عند
ديس رلي لعامة السكان ،بينما ُيسمح بمعدل
 0.05جرام/
ي
ديس رلي للسائقي الشباب أو المبتدئي.
 0.02جرام/
ي

ً
• ليست الهواتف الحرة اليدين أكي أمانا من
ر
الت يلزم حملها ،كما تزداد مخاطر
الهواتف ي
الحوادث نتيجة للمحادثات النصية يف
الهاتف أثناء القيادة.
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القيادة تحت تأثير الكحول أو غيره من المواد المنشطة
من ال ُمقدر أن النسبة  %35-5من حاالت الوفاة على الطرق مرتبطة بتأثير الكحول ،حيث تزيد القيادة بعد تناول
الكحوليات من مخاطر الحوادث المرورية وخطورتها ،ويمثل االلتزام بحدود تركيز الكحول في الدم المنصوص عليها في
التشريعات أحد أهم الجهود المبذولة للتعامل مع مشكلة القيادة تحت تأثير المسكرات.
التشتت أثناء القيادة
يُعد اإللهاء والتشتت بالهاتف المحمول أثناء القيادة أحد المخاوف المتزايدة الخاصة بالسالمة على الطرق ،حيث يتسبب
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة في بطئ رد الفعل (خاصة كبح الفرامل ،إضافة إلى التجاوب مع إشارات المرور)،
مما يُصعب عملية االلتزام بالممرات الصحيحة ،والمحافظة على المسافات المناسبة بين المركبات.
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عدم استخدام الخوذة يف الدراجات النارية وأحزمة األمان
ومقاعد السالمة لألطفال

• يقلل ارتداء حزام األمان من مخاطر الوفاة بي
السائقي والركاب الجالسي يف المقاعد األمامية
بنسبة رتياوح بي  ،%50-45وتقلل من مخاطر
الوفاة واإلصابات البالغة بي الجالسي يف المقاعد
الخلفية بنسبة .%25
• يؤدي استخدام مقاعد سالمة األطفال إل تقليل
معدل الوفيات من األطفال بنسبة .%60
أفضل الممارسات:
ر
العاشة أو بطول 135
• جلوس األطفال يف سن
سم يف مقاعد السالمة لألطفال
األمام
• عدم جلوس طفل يف المقعد
ي

تعتي إصابات الرأس من األسباب الرئيسية للوفاة
•
ر
واإلصابات البالغة عند ركوب المركبات المزودة
بمحركات ثنائية أو ثالثية العجالت.
• يؤدي ارتداء الخوذة بشكل صحيح إل تقليل مخاطر
اإلصابات المميتة بنسبة  ،%42وتقليل يف مخاطر
إصابات الرأس البالغة بنسبة .%69
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خوذة الدراجات النارية ،وأحزمة األمان ومقاعد السالمة لألطفال (ديسمبر )2019
•  49دولة بتعداد سكاني يبلغ  2.7مليار نسمة قد فرضت قوانين على استخدام الخوذة لسائقي الدراجات النارية التي
تتماشي مع أفضل الممارسات.
•  105دولة بتعداد سكاني يصل إلى  5.3مليار نسمة قد فرضت قوانين على استخدام حزام األمان بما يتوافق مع أفضل
الممارسات.
•  33دولة بتعداد سكاني يبلغ  652مليون نسمة قد فرضت قوانين على استخدام أنظمة مقاعد السالمة لألطفال بما
يتماشى مع أفضل الممارسات.
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البنية التحتية غت اآلمنة للطريق
• يجب تصميم الطرق مع مراعاة سالمة جميع
اكت الدراجات الهوائية
مستخدميها ،بما يف ذلك المشاة ور ر ي
والدراجات النارية.
ُ
عتي مسارات الدراجات الهوائية ونقاط العبور اآلمنة
• ت ر
والمعابر العالية ومطبات الشعة وغيها من إجراءات
ر
الت
تهدئة الشعة عوامل ضورية للحد من المخاطر ي
يتعرض لها مستخدمو الطرق.

يرغب األشخاص يف استخدام مطبات الشعة!
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تبرز الطرق غير اآلمنة عدة خصائص منها؛ قلة عدد األرصفة ،ونقص نقاط العبور الخاصة بالمشاة ،واتساع الممرات
التي تؤدي إلى سرعات متهورة وتعرض المشاة لخطر العبور لمسافات طويلة.
أجرى البرنامج الدولي لتقييم الطرق ( )iRAPدراسة استقصائية على ما يقرب من  250,000كم على الطريق في 60
دولة ،وتبين أن أكثر من  %80من الطرق التي يوجد بها مشاة وازدحام مروري على أكثر من  40كم في الساعة ليس
لديها أرصفة رسمية؛ وتفتقر  %88من الطرق التي تشتمل على راكبي دراجات هوائية وذات سرعة تزيد عن  40كم في
الساعة للمرافق الخاصة بالدراجات (البرنامج الدولي لتقييم الطرق.)2015 ،
تتعلق المشكلة جزئيًا بقلة اإلرشادات المحددة للسياق التي تظهر المناهج المناسبة ألنواع الشوارع المختلفة وتصميمات
الطرق التي تختص بحركة مرور المركبات ذات المحركات فقط.
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المركبات غت اآلمنة والرعاية غت الكافية بعد التصادم
• الرعاية غت الكافية بعد التصادم

•

تتسبب التأخيات يف تقديم الرعاية لألشخاص المصابي
حادث مروري يف زيادة خطورة اإلصابات.
يف
ٍ

ُ َ
ال تنظم سالمة المركبات بكفاءة من خالل معايي
ام
ز
إلل
ا
الفحص
خالل
من
صيانتها
تتم
وال
التصميم،
ي
للمركبات يف العديد من الدول النامية.

ُ
عتي الرعاية باإلصابات بعد وقوع حادث التصادم ً
أمرا
ت ر
ً
حساسا من حيث الوقت:
فقد يتسبب التأخي لبضع دقائق بعد الحادث يف فارق
كبي بي حياة الشخص ووفاته.

المركبات غت اآلمنة

تبيع  %80من الدول مركبات ال تمتثل للوائح األمم
المتحدة (منظمة الصحة العالمية)2015 ،
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المركبات اآلمنة
دورا حاس ًما في تجنب حوادث التصادم والحد من احتمالية التعرض لإلصابات الخطيرة ،وهناك
تلعب المركبات اآلمنة ً
العديد من لوائح األمم المتحدة بشأن سالمة المركبات التي تشير إلى أنه في حال تطبيقها في معايير التصنيع واإلنتاج
الخاصة بالدول ،سيؤدي ذلك إنقاذ العديد من األرواح البشرية ،وبدون هذه المعايير األساسية ،فإن مخاطر إصابات
الحوادث المرورية – لكل من األشخاص في المركبة أو خارجها – سوف تزداد بشكل ملحوظ.

الرعاية بعد التصادم
يتطلب تحسين الرعاية بعد التصادم الوصول إلى رعاية فورية قبل دخول المستشفى ،وتحسين الجودة لكل من الرعاية قبل
المستشفى والرعاية في المستشفى ،مثل برامج تدريب االختصاصيين.
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ً
النقل العام ر
أكت أمانا من المركبات الخاصة
• يمكن التقليل من معدالت الوفاة واإلصابات • يمكن تحقيق االنخفاض المحتمل يف
الخطرة يف المدن بنسبة تصل إل  %50يف حال
معدالت الوفاة عند دمج سياسات سالمة
تطبيق نظام أولوية الحافالت.
اض
ر
األ
استخدام
سياسات
مع
النقل
ي
ر
ر
الت تحد من االعتماد عىل
الت تتضمن
وسياسات النقل ي
• تتمي مدن «النقل بمستوى ٍ
عال» ي
المركبات المزودة بمحركات الخاصة ،والتر
شبكات السكك الحديدية الفعالة ،مثل برشلونة
ي
ودربان والقدس وتورنتو بأقل معدالت اإلصابة
ر
للمس
تؤكد عىل ضورة توفي مساحة
ي
عىل الطرق مقارنة بالمدن «غي الرسمية» يف
وركوب الدراجات والنقل العام.
الدول األخرى ،حيث التصميم الحضي الرديء
الذي يؤدي إل تضاعف معدالت اإلصابة.

المصدر« WRI :السالمة المرورية عىل أنظمة أولوية الحافالت»https://www.wri.org/publication/traffic-safety-bus-priority-systems،2015 ،
ر
بالنييي هيلث ،
عالم عن أنواع تصميم النقل الحضي وإصابات طرق النقل :دراسة معالجة الصور ،النسيت
ثومبسون وغيه ( ،)2020تحليل
ي
http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30263-3
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تؤكد األبحاث على أن النقل العام أكثر أمانًا من االنتقال بالمركبات الخاصة الفردية (السيارات والدراجات النارية).
توصلت دراسة عالمية حديثة – أُجريت في أستراليا وإسبانيا والواليات المتحدة ،ونُشرت نتائجها في يناير  – 2020إلى
أن «التصميم المدني الذي يجمع بين النقل العام وشبكات السكك الحديدية مع حواجز أصغر حج ًما لتقليل السرعة هو أفضل
تصميم للحد من إصابات الطرق».
صت الدراسة إلى أنه «إذا كان هدفك الفعلي هو الحد من عدد اإلصابات على الطرق ،فمن األفضل االستثمار في
خلُ َ
خيارات نقل بديلة أكثر أمانًا ً
بدال من االستمرار في التركيز على إجراءات السالمة المتعلقة بالسيارات».
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منهج نظام السالمة:
قد تكون األخطاء حتمية ،بينما ال تكون حاالت
الوفاة أو اإلصابات الخطية البالغة كذلك.
يجب تصميم الطرق بحيث ال تؤدي األخطاء
ر
البشية إل نتائج خطية أو مميتة

نسبة ركوب الدراجات
والمس ر
ر
ميايدة
ي

ً
بيئة أكي أمانا
ً
وصحة للجميع

انخفاض التنقل
بالمركبات

مستدام وآمن
رؤية وتوجيه للوصول إل الحالة
الصفرية لمعدالت الوفيات عىل الطرق

انخفاض انبعاثات
العوادم وتلوث الهواء
إصابات أقل ومعدالت
أقل للوفيات
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يتطلب منهج «نظام السالمة» انتقال المسؤولية من األشخاص مستخدمي الطرق إلى المصممين لهذه الطرق ،وذلك بنا ًء
على فهم شامل لألسباب الكامنة الخاصة بحاالت الوفاة المرورية واإلصابات الخطيرة ،خاصة فيما يتعلق باألخطاء البشرية
أو التعرض للخطر ،مع مسؤولية الحكومات بحماية مواطنيها ،ويعتمد هذا المنهج على أساس أن األخطاء البشرية حتمية،
بينما ال تكون حاالت الوفاة واإلصابات الخطيرة كذلك ،ولذلك يجب تصميم الطرق بما ال يسمح لألخطاء البشرية أن تؤدي
إلى نتائج خطيرة أو قاتلة.
تُقت َبس مبادئ النظام اآلمن من التقرير المنشور بواسطة منتدى النقل الدولي في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
(:)2015
 .1يرتكب الناس أخطا ًء قد تؤدي إلى حوادث التصادم المرورية.
 .2إن لجسم اإلنسان قدرة محدودة على تحمل قوى التصادم قبل وقوع الضرر.
 .3هناك مسؤولية متبادلة بين األشخاص المسؤولين عن تصميم الطرق والمركبات وإنشائها وإدارتها واستخدامها ،وتقديم
خدمات الرعاية بعد التصادم لتجنب أن ينتج عن حوادث التصادم إصابات خطيرة أو الوفاة.
 .4يجب اتخاذ منهج استباقي لجعل نظام التنقل آم ًناً ،
بدال من انتظار وقوع الحوادث والتصرف بشأنها بعد ذلك ،كما يجب
تعزيز كافة أجزاء النظام لمضاعفة آثاراها ،بحيث إذا فشل أحد هذه األجزاء ،يظل مستخدمو الطرق محميين.
 .5يجب عدم السماح بأي حاالت وفاة أو إصابات خطيرة في نظام التنقل ،وال يمكن المخاطرة بعدم توفر السالمة نظير
االنتقال السريع ،بينما يجب أن يكون نظام التنقل آمنًا وذي كفاءة عالية.
لقد أظهر منهج النظام اآلمن كفاءته في تقليل حاالت الوفاة المرورية أو اإلصابات الخطيرة أكثر من المناهج التقليدية،
وتستند مجاالت العمل الخاصة بمنهج النظام اآلمن إلى اإلجراءات القائمة على األدلة ،وتوضح الشرائح التالية بعض
اإلجراءات التي يمكن تنفيذها ،وهناك قائمة كاملة باإلجراءات في الملحق بعنوان« :المبادئ والعناصر األساسية ومجاالت
العمل الخاصة بمنهج األنظمة اآلمنة».
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إدارة الشعة
تحدد الشعة مدى خطورة حوادث التصادم
واإلصابات ،وتؤثر عىل احتمالية تجنب هذه
الحوادث ،والقدرة عىل التوقف يف الوقت
المناسب وتقليل المناورة ،وتتسبب يف إساءة تقدير
ر
لالقياب من المركبات.
اآلخرين للوقت المناسب

يمكن إدارة الشعة من خالل التصميم الصحيح
للطرق وإدارتها ووضع حدود للشعة المناسبة
والتعرف عىل تأثيات شعة المركبات ،كما تحدد
الفعىل بي
الشعة مستوى مزايا السالمة والفصل
ي
مستخدم الطرق المطلوب يف نظام النقل.
ي

واالجتماع لعمليات IPF
البيت
الدول ، 2019 ،الممارسات الجيدة ،مالحظة :اإلطار
المصدر :البنك
ي
ي
ي
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اإلرشادات:
يمكن تطبيق إجراءات مماثلة لإلجراءات اآلتية :إنشاء إدارة السرعة الفعالة وتحديد حدود السرعة المناسبة لنوع الطريق
وسالمة مستخدميه 30 :كم/س أو أقل في المناطق التي تتوفر بها أعداد كبيرة من المشاة ،وبما ال يزيد عن  50كم/س في
الطرق الحضرية ،وتصميم الطرق بما يُحد من سرعة القيادة من خالل إدخال بعض المزايا ،مثل مطبات السرعة والمعابر
المرتفعة لمستوى المشاة ،ودوران مفرق الطرق والمنعرجات وتضييق الطرق.

يجب وضع الفتات مرئية للجميع بشكل واضح في األماكن التي من المفترض على السائقين بها تغيير سرعتهم ،وتطوير
كاميرات المراقبة التلقائية الفعالة وتطبيق القانون بمساعدة الشرطة لمنع تجاوزات السرعة ،مع اتصاالت فعالة لدعم هذه
البرامج ،وفرض العقوبات على السرعة التي تتماشى مع مخاطر السرعة ،مثل غرامات مالية عالية أو الخصم من نقاط
رخصة القيادة ،وفرض عقوبات صارمة على السرعة فيما يتعلق بالسائقين المبتدئين ،مثل فقدان الرخصة.
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تطبيق القواني واللوائح
•

يمكن أن يساهم التطبيق المستمر يف تغيي الثقافة
المرورية بمرور الوقت.

•

اع القواني وإجراءات تنفيذها عوامل
يجب أن تر ي
اكت
التعرض للخطر ،مثل الشعة ،والخضوع للمشاة ور ر ي
الدراجات الهوائية وارتداء أحزمة األمان والقيادة تحت
تأثي المسكرات وارتداء خوذة الدراجات النارية واستخدام
مقاعد السالمة لألطفال.

•

يمكن تحسي تطبيق القانون من خالل استخدام كاميات
مراقبة الشعة وكاميات الضوء األحمر وتجميع البيانات
وتحليلها.
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اإلرشادات:
يجب وضع حدود للسرعة وتطبيقها مع السماح بالقليل من التسامح في تجاوزها ،وتطبيق لوائح تناول المشروبات الكحولية
التي تحافظ على حدود صارمة فيما يتعلق بتركيز الكحول في الدم ،وإنشاء القوانين الخاصة باستخدام مقاعد السالمة
لألطفال دون سن الخامسة ومراعاة االعانات لضمان وصولها إلى األُسر ذات الدخل المنخفض.
يجب إنشاء قوانين تتطلب استخدام أحزمة األمان في المقاعد األمامية والخلفية في السيارات وسيارات األجرة ،وارتداء
خوذة لسائق المركبات اآللية ثنائية العجالت ،بما في ذلك المتطلبات التي تسلتزم أن تكون الخوذة بحجم مناسب ومغلقة
بإحكام.
يلزم إنشاء وتطبيق اللوائح الالزمة لمنع السيارات والدراجات النارية وحتى األنشطة التجارية من استخدام المساحات
العامة ،مثل األرصفة ومسارات الدراجات الهوائية ،كما يجب تضمين عناصر التصميم مثل الحواجز المرورية ،والتي
تمنع مثل هذه التجاوزات.
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التعليم وبناء القدرات
•

قد يساعد تعليم السالمة عىل الطرق يف التغلب عىل المفاهيم الخاطئة
عي الحمالت
ونقص
الوع ،حيث يجب معالجة القواعد السلوكية ر
ير
الت تتناول مشكالت محددة ،وربط هذه القواعد بالتعليم
اإلعالمية ي
وإجراءات التنفيذ.

•

اليامج التعليمية يف المدارس لمساعدة األطفال عىل أن
يمكن تطوير ر
اكت دراجات أو كركاب يف المركبات المزودة
يكونوا آمني كمشاة أو ر ر ي
بمحركات.

•

يمكن للمجتمعات أو الحكومات المحلية مشاركة الجمهور من خالل
خيات تعليمية فعالة ،مثل عروض الشارع المشحية ،وأحداث غلق
ر
الشوارع والتغييات المؤقتة لتصميم الشوارع واستخدام مخاريط الطرق
أو أي مواد متحركة أخرى وتجارب الشعة القصوى.

السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن
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اإلرشادات :تشتمل اإلجراءات الواجب اتخاذها على ما يلي:
يجب تصميم برامج تعليمية وفصول دراسية مناسبة للعمر في المدارس ،وتتضمن الموضوعات الخاصة باألطفال عبور
الشارع بأمان ،والسير على األرصفة ودروس خاصة بكيفية ركوب الدراجات الهوائية ،والتنقل بأمان في الشوارع ،بينما
تشتمل الموضوعات الخاصة بالمراهقين على مخاطر القيادة تحت تأثير المسكرات والتشتت أثناء القيادة والسرعة.
يجب التأكد من استهداف الحمالت اإلعالمية لقضايا معينة وإجراء اختبارات لتحديد كيفية تفاعل الجمهور مع هذه الحمالت
اإلعالمية ،وينبغي تضمين تطوير تطبيق القانون والنتائج في خدمة المراسلة.

يجب توفير الخبرات الواسعة الجذابة للجمهور ،وذلك من خالل إعادة التصميمات المؤقتة للشوارع وتقاطعات الطرق،
والتي تزيد من وعي المجتمع بمزايا إجراءات السالمة على الطرق ،وينبغي تثقيف مصممي النظام ومستخدمي الطرق
أيضًا.
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تصميم الشوارع وهندستها
المبادئ واألسس
ً
يؤثر تصميم الشوارع ً
حاسما عىل كيفية استخدام
تأثيا
األشخاص لهذه الطرق وتجربتها ،كما أن تصميم
الشوارع له عالقة تبادلية قوية بإدارة الشعة وتطبيقها،
ويمكن لهذا التصميم الحد من الضاعات بي وسائل
النقل أو القضاء عليها وتسهيل األمر عىل الجمهور لفهم
كيفية تقسيم المساحة وتوزيعها بي وسائل النقل
المختلفة.

أكي ،أي تقليل فرص حدوث األخطاء
من خالل «التسامح»
بشكل ر
ٍ
وتأثيات هذه األخطاء عند حدوثها ،يمكن الحد من احتمالية وقوع
حوادث التصادم المميتة.

اإلرشادات
•

ً
ر
الت تعكس حلول موثوقة ،وتحديد أولويتها وتحسينها
يجب إنشاء التصميمات ي
ً
بناء عىل البيانات المحلية والتحليالت الخاصة بحاالت الوفاة واإلصابات البالغة
الناتجة عن الحوادث المرورية

•

يجب إجراء مراقبات السالمة عىل الطريق فيما يتعلق بخطط البنية التحتية
الجديدة وفحوصات البنية التحتية الحالية

•

يلزم تصميم الطرق لتسهيل حركة المرور بشعات مناسبة يف المدن والقرى
والمناطق الريفية

•

اكت الدراجات الهوائية والدراجات النارية
يتعي توفي مساحات آمنة للمشاة ور ر ي

•

يجب استخدام مطبات الشعة وامتدادات األرصفة والحواجز الوسىط والجزر
المرورية ودوران مفرق الطرق واألحياء المرورية لتهدئة الشعة

ُ
تمنح المناطق المنخفضة الشعة األولوية لسالمة المشاة.
المصدر :االستدامة والسالمةGRSF ،WRI ،
السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن
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المزيد من اإلرشادات
يجب استخدام مطبات السرعة وامتدادات األرصفة والحواجز الوسطى والجزر المرورية ودوران مفرق الطرق واألحياء
المرورية لتهدئة السرعة.
يجب تطبيق تقنيات التصميم للتحكم في السرعة وتحسين رؤية تقاطعات الطرق.
يلزم فصل الطرق السريعة في المناطق الحضرية عن المساحات الخاصة بالمشاة وتجنب االستخدام المختلط لألراضي
بجانب هذه المساحات ،ويجب تغيير الطرق إلى شوارع حضرية ذات سرعات أقل في حال دخول الطرق السريعة إلى
مناطق حضرية يوجد بها عدد من المشاة.
ينبغي تجنب المعابر العلوية والطرق السفلية في المناطق ذات االستخدام المختلط لألراضي والتي يوجد بها العديد من
المشاة ،ويجب توفير شبكات متصلة من البنية التحتية المحمية للدراجات الهوائية في المدن ،مع مراعاة تصميم تقاطعات
طرق آمنة.
يجب تطبيق تصميمات متميزة لتتناسب مع االحتياجات المختلفة في الطرق الريفية والشوارع الحضرية والطرق السريعة.
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تصميم المركبات وتقنيتها
ً
ربما ُيعد مجال تصميم المركبات وتقنيتها أشع المجاالت تنمية فيما يتعلق بالسالمة عىل
ً
اكت هذه المركبات من
الطرق ،حيث يركز هذا المجال عادة عىل الحفاظ عىل سالمة ر ر ي
حوادث التصادم.
يف اآلونة األخية ،نجحت تصميمات السيارات وتقنيتها يف زيادة سالمة ركاب المركبات
اكت الدراجات يف حاالت حوادث التصادم ،ويمكن تحقيق أعىل
األخرى والمشاة ور ر ي
معدالت السالمة وبأقل تكلفة ممكنة.
ر
الت وضعتها األمم المتحدة
تبيع  %80من الدول مركبات ال
ي
تستوف معايي السالمة ي
(منظمة الصحة العالمية.)2015 ،

السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن
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اإلرشادات :وتشتمل اإلجراءات الالزم اتخاذها على ما يلي:
يلزم أن تكون جميع السيارات الجديدة مستوفية للوائح األمم المتحدة وأحزمة األمان ومقاعد السالمة لألطفال ،ويجب حظر
استيراد أو تصدير السيارات الجديدة أو المستعملة ذات معايير السالمة المنخفضة ،مع األخذ في االعتبار تقنيات المركبات
التي تساعد على منع الحوادث الخطيرة ،مثل اشتعال الكحول ،وأجهزة التعشيق وأنظمة ارتداء أحزمة األمان ونظام التحكم
في السرعة الذكي.
يجب مراجعة متطلبات التصميم والسالمة الخاصة بالمركبات المزودة بمحركات خفيفة الوزن ،ومعايير السالمة للمركبات
الكبيرة ،مع التركيز بشكل خاص على سالمة المشاة وراكبي الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية ،وينبغي إنشاء عمليات
تسجيل المركبات التي تتضمن مخططات فحص المركبات لضمان الحفاظ على ميزات السالمة األساسية ،مثل اإلطارات
اآلمنة والمكابح السليمة.
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مقومات االستجابة لما بعد حادث التصادم
رقم هاتف موحد عىل مستوى الدولة لحاالت الطوارئ

البحث
والمعلومات

بيانات حوادث التصادم :ر
الشطة
ر
وشكات التأمي ومصانع السيارات
وثائق الرعاية قبل دخول المستشق

التحقيق يف التصادم

الدعم
القانون
ي
ر
والتشيعات
حادث
التصادم

رعاية
اإلصابات

تسجيل اإلصابات وتحسي الجودة

ضورة المساعدة وقواني
السامري الصالحة
تقارير أدلة ر
الشطة

وثائق الرعاية وتحسي الجودة والرصد

رعاية الطوارئ والوصول
إل ر
التشي ع

تخصيص المرافق
والمعايي واللوائح

اللوائح لموفري الخدمات
وآليات التمويل

يف موقع الحادث

اإلستجابة األول (بما يف ذلك
تنشيط النظام ورقم الوصول
الشامل)

رصد اإلصابات المميتة ( ر
المشحة)

يف منشأة العالج

النقل

رعاية اإلصابات داخل المنشأة
(بما يف ذلك الفرز واإلنعاش
واإلدارة)

القانون للفئات المتأثرة
الدعم
ي
اإلجراءات القانونية (التحقيق
ر
والتشي ح وغي
والتهم الجنائية
ذلك)

المتابعة

إعادة التأهيل (بما يف ذلك
الصحة المهنية والعالج
الطبيىع)
ي
إدارة اإلعاقات

رعاية اإلصابات قبل دخول المستشق

المصدر:
منظمة الصحة
العالمية 2016

رعاية
الصحة
النفسية

التدريب عىل التخلص من
اإلجهاد الحاد

إعادة اإلندماج يف مكان العمل

استشارة اإلصابات
ومجموعات الدعم

السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن

التال
معالجة اضطراب الكرب
ي
للصدمة وظروف اإلعاقة األخرى
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إن الطريقة التي تُعالج بها جميع اإلصابات الناجمة عن حوادث التصادم المروري على الفور بعد الحادث ت ُحدد فرص
النجاة للمصابين وإمكانية بقائهم على قيد الحياة ،ففي الكثير من الدول ،يتلقى القليل من الضحايا العالج في موقع الحادث،
بينما يمكن نقل عدد أقل من الضحايا إلى المستشفى في عربة إسعاف ،وعلى الرغم من أن نصف حاالت الوفاة من
فورا ،إال أن نتائج الباقين على قيد الحياة في موقع الحادث تتأثر
الحوادث المرورية تحدث غالبًا في موقع حادث التصادم ً
مباشرة بجودة الرعاية الطبية التي يتلقاها هؤالء المصابين.
تشتمل العناصر الرئيسية للدعم على ما يلي )1( :رعاية الطوارئ وإعادة تأهيل المصابين )2( ،رعاية الصحة النفسية،
( )3الدعم القانوني )4( ،بيانات عن حوادث التصادم واإلصابات ،وينقسم ذلك إلى ثالث مراحل )1( :في موقع الحادث،
( )2في منشأة العالج )3( ،مرحلة المتابعة بعد العالج ،وتتطلب المراعاة الكاملة للدعم استجابةً متعددة القطاعات.
يجب تنسيق المستجيبين األوائل ومراكز الصدمات من خالل استراتيجية السالمة على الطرق وتحديد رقم اتصال موحد
للطوارئ على مستوى الدولة ،ويجب إنشاء مراكز الصدمات الفعالة وإدراج أقسام الصحة في اإلطار المؤسسي ،كما ينبغي
رصد األداء من خالل اإلجراءات المنفذة ،مثل نسبة الضحايا المنقولة إلى المستشفى من خالل عربات اإلسعاف ووقت
االستجابة لحوادث التصادم ،ويلزم تشجيع جميع مستخدمي الطرق للتوقف واالتصال بخدمات الطوارئ في موقع الحادث،
لتقليل الوقت الخاص باإلبالغ عن الحادث.
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القفز الشي ع نحو منهج النظام اآلمن يف الدول منخفضة
ومتوسطة الدعم

تحديد أولويات التمويالت
تعزيز المؤسسات واإلطارات
تعزيز القوانين واللوائح واإلرشادات
السالمة على الطرق :إنقاذ األرواح البشرية في المدن
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هناك ضرورة ُملحة إلى استخدام منهج النظام اآلمن للسالمة على الطرق في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ،وإن
الفرصة متاحة للقفز عبر عقود عديدة من التجارب في الدول ذات الدخل المرتفع التخاذ إجراءات محددة والتي ثبت أنها
سريعة وفعالة في تحسين السالمة على الطرق وإنقاذ األرواح البشرية.
تحديد أولويات التمويالت( :يُرجى الرجوع إلى الشريحة التالية)
تعزيز المؤسسات واإلطارات
يجب أن تتحمل جهة قيادية مسؤولية تنفيذ السالمة على الطرق وتوجيه الشراكات االستراتيجية المستهدفة لتحسينها.
تعزيز القوانين واللوائح واإلرشادات
تفرض القليل من الدول النامية قوانين ولوائح كافية للسالمة على الطرق وإرشادات خاصة بتصميمات الشارع في البيئات
الحضرية والريفية ،وهناك القليل من الحكومات والمدن لديها استراتيجيات سالمة على الطرق ،وفي العديد من المدن ،يتم
تطبيق اللوائح المرورية بشكل ضعيف لدرجة ظهور نقص في المعرفة والدوافع بين مستخدمي الطرق التباعها .وفي
الكثير من الدول ،ال يتم تنظيم سالمة المركبات بشكل فعال من خالل معايير التصميمات أو الحفاظ عليها من خالل
مخططات فحص المركبات اإللزامية.
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تمويل السالمة عىل الطرق
• هناك العديد من الخيارات المتاحة مثل:
• التمويل المخصص للسالمة المستدامة عىل الطرق
–
–
–
–
–
–

مخصصات ميانية الحكومة المركزية والمحلية
رسوم عىل مستخدم الطريق (عىل سبيل المثال اختبارات السائقي ر
والياخيص)
ي
ر
الت يديرها القطاع الخاص
الرسوم المفروضة عىل أقساط التأمي ي
الغرامات المرورية
سندات األثر
الرسوم المفروضة عىل مبيعات المركبات أو اإلطارات الجديدة

• االستخدام األفضل لالستثمارات الحالية
أكي
– استخدام ميانيات نقل ر
ر
الت ال تتعلق بالنقل
– تحقيق الحد األقىص من قيمة المصاريف ي

• التمويالت األولية قصتة األجل
– تمويل المانحي متعددي األطراف (مثل المنح والقروض ذات الفوائد المنخفضة)
– رعاية القطاع الخاص
– المصادر الخيية

السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن
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تعرض هذه الشريحة عددًا من خيارات التمويل التي يجب أخذها في االعتبار لتمويل عمليات تحسين السالمة على الطرق
في العديد من الدول ،ويمثل تخصيص الموارد المالية لإلدارة المتكاملة للسالمة على الطرق تحديًا ثابتًا ،إال أنه يجب
مقارنته بإنقاذ األرواح البشرية وتأثير ذلك على إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
أظهرت دراسة من خالل البرنامج الدولي لتقييم الطرق أن نسبة من  3-1فقط من ميزانيات تشييد الطرق تُعتبر ضرورية
لزيادة السالمة على الطرق ،مما يقترح بأن المشكلة تتمثل بشكل كبير في وعي المستخدمين وتصوراتهم واألولويات
واألهداف والتصميم أكثر مما تتعلق بنقص الموارد (البرنامج الدولي لتقييم الطرق ،)2013 ،وأظهرت الدراسات العديد
من فوائد التغيير من الطرق السريعة الحضرية باهظة التكاليف إلى شوارع مصممة جيدًا مع وسائل نقل آمنة وجذابة وبنية
تحتية للمشاة وراكبي الدراجات ،والتي تعتبر ذات تكلفة أقل (بوكاريخو وغيره ،)2012 ،وإضافة إلى ذلك ،يمكن تحقيق
تأثيرا لتحسين السالمة على الطرق – من خالل خيارات تصميم
تخفيض السرعة – باعتباره أحد أسرع الطرق وأكثرها
ً
طرق مكلفة نسبيًا.
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ً
شكرا لكم

مالحق للمتابعة

السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن
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المبادئ والعناض األساسية ومجاالت العمل
الخاصة بمنهج النظم اآلمنة
المبادئ

العنارص األساسية

أخطاء ر
بشية

التحليل االقتصادي

ر
البش أكي عرضة لإلصابة

تحديد األولويات والتخطيط

مشاركة المسؤولية

مجاالت العمل
تخطيط
اض
ر
استخدام األ ي

تطبيق القواني
واللوائح

تصميم الشوارع
وهندستها

التعليم وبناء
القدرات

الرصد والتقييم

عدم قبول حاالت الوفاة أو
اإلصابات الخطية

الحوكمة واإلدارة الشاملة

خيارات التنقل
المحسنة

تصميم المركبات
وتقنيتها

ر
تفاعىل
استباف مقابل
ي
ي

األهداف والبيانات الفعالة

إدارة الشعة

الرعاية واالستجابة
للطوارئ بعد وقوع
التصادم

السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن
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يجب تبادل المسؤولية الخاصة بالسالمة على الطريق من خالل مستخدمي الطرق ومصمميها والبلديات وكافة المستويات
الحكومية األخرى والشرطة ومصانع السيارات والمنظمين وكافة سلطات الطرق.
تُعتبر العناصر األساسية الستراتيجية النظام اآلمن جوهرية وأساسية لتنظيم استراتيجية السالمة على الطرق وخطة العمل،
وتشتمل هذه العناصر على الحوكمة واإلدارة الشاملة واألهداف والبيانات الفعالة ،واألولويات والتخطيط ،والرصد والتقييم.
الحوكمة واإلدارة الشاملة:
تتحمل العديد من الجهات مسئولية سالمة الطرق ،بما في ذلك مستخدمو الطرق والمصممون والبلديات والعديد من
المستويات الحكومية األخرى والشرطة ومصانع السيارات والمنظمين وكافة سلطات الطرق ،وتوصي منظمة الصحة
صص جهة قيادية لتنسيق جميع أنشطة السالمة على الطرق (منظمة الصحة العالمية  ،)2005 ،2004وقد
العالمية أن تُخ َ
تتخذ هذه الجهة شكل جهة مستقلة للسالمة على الطرق ،أو قسم مخصص للسالمة من خالل جهة ما ،أو مجلس أو لجنة
قائمة خاصة بالسالمة على الطريق منسقة من خالل جهة قيادية ،وليس هناك شكل محدد للقيادة المؤسسية والتنسيق ،ولكن
يشترط وجود هيكل جوكمة فعال يوفر القيادة والتنسيق للسالمة على الطرق.
األهداف والبيانات الفعالة:
تسهل أهداف السالمة على الطريق من تنفيذ اإلجراءات العكسية الفعالة وتحديد األولويات ،وتوصلت دراسة على  14دولة
تحدد أهداف السالمة على الطرق في الفترة ما بين  1999-1981إلى أن هذه األهداف لديها تأثيرات مقدرة فيما يتعلق
بتحسين السالمة على الطرق (وونج وسزي  ،2010وألسوب وغيره .)2011 ،تضع استراتيجيات النظام اآلمن أهدافًا
تتسم بالطموح للحد من حاالت الوفاة واإلصابات البالغة على الطرق ،حيث تستخدم هذه االستراتيجيات بعض األهداف
لقياس األداء وضمان المسائلة وتحقيق الدعم العام والسياسي ،وينبغي أن تكون هذه األهداف طموحة ،ولكن واقعية ،إذ أن
هناك العديد من الدول والمدن التي ال يمكنها الوصول إلى هدف الرؤية صفر لتحقيق الحالة الصفرية من الوفيات ،ولذلك
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يكون من الحكمة وضع أهداف متوسطة تساعد على التقدم نحو هدف الصفر المحتمل ،كما يمكن لألهداف المتوسطة التقليل
من مخاطر اإلرهاق العام من اإلخفاق في الحصول على أهداف تتسم بالطموح على الرغم من االستثمارات الكبيرة.
دورا حيويًا في المساعدة على ترتيب أولويات اإلجراءات
يُعتبر تحليل البيانات عملية مهمة نحو تحقيق هدف ما ،كما يلعب ً
التي قد يكون لها أثر بالغ ،وفي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ،يمثل التحدي في وضع أهداف ومراقبة التقدم في أن
تكون البيانات ذات جودة رديئة ،وغالبًا ما تكون أنظمة تحصيل البيانات غير كافية أو أن تكون اإلحصائيات غير ُمفصح
عنها ،ولذلك يجب أن يتضمن منهج النظام اآلمن إجراءات لتحسين أنظمة تقارير البيانات ،حتى يمكن تحديد األهداف
ومراقبتها على المدى الطويل باستخدام بيانات موثوقة يمكن مشاركتها للجميع ،وعلى المدى القصير ،يمكن لصناع السياسة
استخدام ما لديهم من البيانات لتحديد هذه األهداف والوصول إليها.
األولويات والتخطيط:
يجب تطوير عملية تحديد األولويات واإلجراءات المناسبة للسياق لتطوير استراتيجية النظام اآلمن ،وتتطلب هذه العملية
تأثيرا للوصول إلى األهداف ،كما يمكن
صا يحلل بيانات حوادث التصادم المرورية ،ويحدد مجاالت التحسينات األكثر
تشخي ً
ً
أن تتضمن البيانات الخاصة بالتشخيص وسائل سفر الضحايا والمعلومات السكانية وأنواع الطرق أو المواقع التي تتركز
فيها التصادمات الخطيرة ،وتساعد هذه العملية في توجيه إعداد مجموعة من اإلجراءات التي تعالج كل مجال من المجاالت
الضرورية وتتضمن خطة عمل أنشطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ،كما يجب أن يأخذ التشخيص في االعتبار
مجموعة واسعة من المتغيرات ،بما يشمل احتياجات النساء واألطفال وكبار السن والفقراء وذوي االحتياجات الخاصة،
ويجب أن تتضمن هذه العملية المشاركة مع الجمهور والمجتمع المدني والمجموعات األخرى ،من خالل االجتماعات
وورش العمل ومجموعات االهتمام والدراسات االستقصائية.
وقد يساعد فهم أنواع اإلجراءات والمقاييس المطبقة صناع السياسة في التخطيط لنظام آمن ،واختيار مجاالت األنشطة
وتحديد المواعيد الزمنية وتصنيف األولويات استنادًا إلى السياق المحلي.
الرصد والتقييم
يعتبر رصد التقدم وإعداد التقارير عن آثاره العامل الرئيسي لقياس مناهج النظام اآلمن ،حيث يمكن لمشاركة الدروس
وعمليات النجاح المساعدة في زيادة الدعم السياسي والعام لمنهج النظام اآلمن ،كما يساعد الدول في معرفة كيفية التأقلم مع
المبادئ واألسس للسياق الخاص بهم ،ويجب رصد بعض المؤشرات شاملة ما يلي (بليس وبرين :)2010
النتائج النهائية للسالمة :تشتمل النتائج النهائية للسالمة على الوفيات واإلصابات البالغة المسجلة من جانب الشرطة
والمستشفيات وهيئات الصحة وغيرها من المصادر األخرى ،مثل شركات التأمين.
المخاطر :يمكن حساب المخاطر من خالل قياس أعداد الحوادث المرورية وحاالت الوفاة واإلصابات الخطيرة من خالل
وسائل النقل أو مسافة السفر للراكب.
التوقعات :إن للتوقعات الخاصة بالمخاطر أو السالمة تأثيرات رئيسية على السلوكيات واختيار وسيلة النقل.
معالم العمل :يمكن للمعالم مراقبة التقدم في تنفيذ االستراتيجية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
نتائج األنظمة :على المدى الطويل ،يمكن لهذه النتائج قياس تغييرات أوسع ذات صلة بالنظام اآلمن.
األساس المنطقي الستثمار النظام اآلمن :التحليل االقتصادي:
قد يكون التقييم االقتصادي لتكاليف حوادث التصادم أداة ً ق ِيِّمة لتوضيح أهمية مجموعة شاملة من إجراءات النظام اآلمن،
وتتضمن تكاليف حوادث التصادم على الطريق التكاليف الطبية والخسارة في إنتاجية العمل والخسارة في نوعية الحياة
وتلف الممتلكات وغيرها من التكاليف األخرى ،والتي تتحملها الشرطة أو المحاكم ( ،)2014 SWOVوتشتمل التكاليف
التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها أو يصعب تصنيفها على ما يلي:
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 التكاليف الفردية أو األسرية ،مثل الجنازات السابقة ألوانها والتكاليف المتعلقة باإلعاقة والتكاليف غير االقتصادية (األلموالمعاناة والحزن) ،وتكاليف إصالح المركبات وعدم التوافر ،والتكاليف القانونية والقضائية.
 تكاليف األعمال التجارية ،مثل مقر العمل والتوظيف والتدريب وإصالح المركبات وعدم التوافر ،وتأخير السفروتكاليف تشغيل المركبات.
 التكاليف العامة أو التكاليف المشتركة مثل إصالح الطرق والبنية التحتية األخرى ،وإدارات التأمين والشرطة والخدماتالتصحيحية وسيارات اإلسعاف واالستجابة لحاالت الطوارئ وتكاليف الطب الشرعي.

يجب تقدير التكلفة العالية لحوادث التصادم على الطريق والعبء المادي الهائل الذي يصاحب الطرق الخطيرة ،وال يمكن
التقليل من قيمته ،ولذلك يجب اتخاذ القرارات الممكنة اقتصاديًا بشأن اإلجراءات الخاصة بالسالمة على الطرق ،وتكون
هذه التكاليف باهظة جدًا حتى في الدول عالية الدخل ،ففي نيويورك على سبيل المثال ،قُدِرت الخسائر بمبلغ وقدره 3.9
مليار دوالر أمريكي سنويًا (وهو ما يعادل نسبة  %1من الناتج اإلجمالي للمدينة) ،نتيجة لحوادث التصادم المرورية
بصورة مباشرة ،وال تتضمن هذه األرقام التكاليف االجتماعية (مثل الحزن واضطراب ما بعد الصدمة والفرص الضائعة)
(.)2010 NHTSA
إن النوع الرئيسي لهذا التحليل هو فعالية التكاليف ،والذي يقارن فوائد تحسين الصحة بتكاليف اإلجراءات ،ويمكن لتحليل
فعالية التكاليف المساعدة في تحديد أولوية االستثمارات ،حيث تستخدم هولندا وبعض الدول األخرى تحليل التكلفة والفائدة
لتوضيح أن تكلفة النظام اآلمن أقل من الفوائد االقتصادية (إلفيك  .)2014 SWOV ،1997يجب إدراج فوائد السالمة
في نظام حافالت النقل السريع والنقل العام ضمن التحليل االقتصادي /دراسة الجدوى الخاصة بتنفيذها.
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سالمة المشاة

-

تحديد سالمة المشاة

-

سالمة المشاة تتمثل يف تصميم الطرق والتخطيط
اض
الستخدام األر ي

-

تحديد أولويات اإلجراءات لسالمة المشاة

-

تنفيذ خطة العمل الخاصة بسالمة المشاة

-

تقييم برامج سالمة المشاة

دليل السالمة عىل الطرق
لصناع القرار والممارسي

السالمة عىل الطرق :إنقاذ األرواح ر
البشية يف المدن

LUTP
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إدارة السالمة عىل الطرق
واستعراض القدرات
ومشاري ع النظام اآلمن

اإلرشادات

-

تحديد وكالة رائدة يف الحكومة إلدارة جهود
السالمة عىل الطرق

-

تقييم المشكلة ووضع السياسات واإلعدادات
المؤسسية

-

إعداد خطة عمل واستاتيجية وطنية للسالمة عىل
الطرق

-

تخصيص موارد مالية ر
وبشية لمعالجة المشكلة

-

تنفيذ إجراءات محددة لمنع حوادث التصادم
وتقليل اإلصابات ونتائجها

-

الدول
دعم تطوير القدرات الوطنية والتعاون
ي

-

التقييم والرصد

إصدار ُمحدث
العالم للسالمة عىل الطرق
المرفق
ي

تون بليس وجان برين
ي

السالمة على الطرق :إنقاذ األرواح البشرية في المدن

LUTP

للتخفيف من حوادث التصادم المروري والتي يرجع سببها إلى عدم كفاءة السيارات أو وجود عيوب بها ،كان فرض
سياسة صارمة الستيراد السيارات أحد اإلجراءات التي اتخذتها سنغافورة في هذا الشأن ،وكان يُسمح باستيراد المركبات
من الدول التي اعتمدت معايير عالية من سالمة المركبات على الطريق وامتثلت لها ،ويرتكز االمتثال لسالمة المركبات
بوجه خاص على  52بندًا حددتها هيئة النقل البري ،وباإلضافة إلى المعايير الصارمة الستيراد المركبات ،فرضت
سنغافورة نظا ًما صار ًما لحصص المركبات ،والذي ينظم عدد المركبات على شبكات الطرق ،وإضافة إلى ذلك ،من
الضروري أن تخضع المركبات للفحوصات المتكررة ،حيث يجب أن تخضع السيارات التي يبلغ عمرها االفتراضي 10-3
سنوات إلى الفحص كل سنتين ،بينما السيارات التي يزيد عمرها االفتراضي عن  10سنوات يجب أن تخضع لفحص
سنوي ،وعالوة على ذلك ،يجب فحص سيارات األجرة كل ستة شهور.
يُعد تعليم السالمة على الطرق وتعليم السائقين أحد أهم المبادئ األساسية في استراتيجية السالمة على الطرق في
سنغافورة ،حيث تتحمل شرطة المرور في األغلب مسؤولية تعليم السالمة على الطرق ،بينما تساهم المنظمات غير
الحكومية ،مثل األمانة العامة لتنسيق األمن القومي في تعليم السالمة على الطرق في سنغافورة بشكل كبير.

