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إننــي أهيــب بجميــع الــدول األعضــاء، والوكــاالت الدوليــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني، ودوائــر 
ــاألعمـال التجاريــة، وقيـادات المجتم ض هـذا العقــد عــن عــات المحليـة، العمــل علــى ضـمان تمخُّ

ن علـى الحكومـات إصـدار خططهـا نات حقيقيـة ملموسـة. وكخطـوة فـي هـذا االتجـاه، يتعـيّ تحسُّ 
  .2011مايو  أيار/ 11الوطنية للعقد، عند إطالقه عالميًا في 

  السيد بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة
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  ثيقةالغرض من هذه الو   -1
  

ة إحــراز َيــغْ تعمــل علــى تيســير التــدابير المنســقة والمتســقة بُ  تكــون بمثابــة وثيقــة توجيهيــهلهــذه الخطــة  أعــدت
م ســـياقًا يوضـــح . وهـــي تقـــدّ 2020 – 2011مرامـــي وأهـــداف عقـــد العمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق 

د العمـــل هـــذا. وتعمـــل الخطـــة الخلفيـــة واألســـباب الكامنـــة وراء إعـــالن الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، لعقـــ
يســمح  اً م فيــه إطــار العالميــة كــأداة لــدعم إعــداد خطــط العمــل الوطنيــة والمحليــة، فــي ذات الوقــت الــذي تقــدّ 

لجمهــور عــريض يشــمل ممثلــين للحكومـــات  ةموجهــ هـــيو بالتنســيق بــين األنشــطة علــى الصــعيد العــالمي. 
تـي ترغـب فـي ترتيـب أنشـطتها فـي العقـد القـادم، الوطنية والمحلية، والمجتمع المـدني، والشـركات الخاصـة ال

  وفقًا لإلطار العالمي.
  
  الخلفية  -2
  
  حجم المشكلة، واالتجاهات المتزايدة  2-1
  

 3000مـا يربـو علـى  أي - شـخص مليـون 1.3بحيـاة نحـو  كـل عـام تودي تصادمات المرور على الطـرق
كما يتعايش ما بـين عشـرين وخمسـين  المركبات. متخذيالمصابين من غير هؤالء ونصف  –وفاة كل يوم 

، وتعـد هـذه اإلصـابات سـببًا مهمـًا للعجـز فـي قاتلـة ناجمـة عـن التصـادماتمليونًا آخرين مع إصابات غيـر 
طـــرق فـــي البلـــدان العـــالم قاطبـــة. ويقـــع تســـعون بالمئـــة مـــن الوفيـــات الناجمـــة عـــن حـــوادث المـــرور علـــى ال

المسـجلة فــي  المركبـاتتـي تمتلـك أقـل مـن نصــف أسـطول المتوسـطة الـدخل والبلـدان المنخفضـة الــدخل، وال
 لوفيــاترق مــن األســباب الثالثــة الرئيســية العــالم. وتعتبــر اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى الطــ

أن تصــبح اإلصــابات  فيتوقــعة، لــم يــتم اتخــاذ تــدابير فوريــة فعالــ عامــًا. ومــا 44ســنوات و 5بــين ســن  النــاس
عـن زهـاء  مـا يسـفروهـو على الطرق، خامس سبب رئيسي للوفيات في العالم، الناجمة عن حوادث المرور 

المحركـات اآلليـة، دون اسـتخدام ويعـزى هـذا، نوعـًا مـا، إلـى الزيـادة السـريعة فـي  وفاة كـل عـام. مليون 2.4
ـــدِّ اســـتخدام تخطـــيط تراتيجيات الســـالمة علـــى الطـــرق، و أن يطـــرأ تحســـن كـــاف علـــى اســـ ر أن األراضـــي. وُق

مــن النــاتج المحلــي  ٪3و ٪1الناجمــة عــن تصــادمات المركبــات اآلليــة، تتــراوح مــا بــين  االقتصــاديةالعواقــب 
مليـــار دوالر. إن تقلـــيص اإلصـــابات  500اإلجمـــالي لبلـــدان العـــالم، ليصـــل اإلجمـــالي إلـــى مـــا يربـــو علـــى 
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فــي أغــراض علــى الطــرق، ســيحد مــن المعانــاة، ويحفــز النمــو، ويــوفر المــوارد الســتخدامها وحــاالت اإلماتــة 
  .أكثر إنتاجاً 

  
حــوادث المــرور علــى الطــرق، فــإن الزيــادة فــي اســتخدام اآلليــات، أســفر اإلصــابات الناجمــة عــن  إلــى جانــب

علـى البيئـة العالميـة بأسـرها. فالعديـد مـن و بـل لسـلبية األخـرى علـى صـحة اإلنسـان، عن عدد مـن العواقـب ا
الـذي اليـزال يعتمـد  –ير البينـات إلـى أن النقـل البـري ربوع العالم تعاني بالفعـل مـن آثـار تغيـر المنـاخ، وتشـ

ة علـــى الصـــعيد العـــالمي. ومثـــل هـــذه ات الدفيئـــنبعاثـــات غـــاز امـــن  ٪14مســـؤول عـــن  –بشـــدة علـــى الـــنفط 
االنبعاثات تؤثر على صحة اإلنسان تأثيرًا مباشرًا مـن خـالل تلـوث الهـواء، واآلثـار التنفسـية المترتبـة عليـه، 

  الحد من النشاط البدني نتيجة االعتماد على المواصالت اآللية.من خالل  كما تتأثر الصحة سلباً 
  

الدفيئـة، وللحـد مـن تأثيرهـا علـى تغيُّـر  اتل لتقليص انبعاثات غاز بُ القرار حول العالم إلى سُ  صانعوويسعى 
لسـالمة المناخ على الصعيد العالمي. ومن ثم فإن األنشطة المتخذة كجزء من تدابير عقد للعمل مـن أجـل ا

على الطرق، ستؤثر أيضًا على الخطوات المتخذة لتحسين ُنُظم النقل المضمون االستمرار، كإحدى الطـرق 
وطــأة تغيــر المنــاخ. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن تقلــيص اســتخدام المركبــات اآلليــة مــن خــالل  مــنللتخفيــف 

إلــى  ســيؤدي ،لحركــة النشــطةًا ونظافــة، وتشــجيع اتعزيــز اســتخدام أشــكال مــن المواصــالت العامــة أكثــر أمنــ
بما فيها الحد من اإلصابات الناجمة عن حـوادث  ،صحيةمنافع  ويصاحبهالدفيئة،  اتتقليص انبعاثات غاز 
  المرور على الطرق.

  
  المبادرات المجدية  2-2
  

إن اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق يمكن توقيها؛ إذ تشـير التجربـة إلـى أن وجـود وكالـة 
العناصــر الحاســمة  نمــ ،أهــداف يمكــن قياسـها لهمـااســتراتيجية وطنيتــين  وأة ذات تمويــل كــاف، وخطـة رائـد

في االستجابة المضمونة االستمرار للسالمة على الطرق. وتتضمن التدخالت الفعالة إدراج سمات السالمة 
ــ ؛ وتصــميم طــرقالنقــلوتخطــيط  ى الطــرق، فــي طــرق اســتخدام األراضــي وتخطــيط الحضــرعلــ ر أمنــًا، أكث

للسـالمة علـى الطـرق للمشـروعات اإلنشـائية الجديـدة؛ وتحسـين خصـائص  ةمسـتقل مراجعةوالمطالبة بإجراء 
؛ وسيطرة الشرطة علـى السـرعة بفعاليـة مـن خـالل اتخـاذ تـدابير النقل العامالسالمة في المركبات؛ وتحسين 

األطفـال؛  وأحزمـة سـالمة، والخـوذات، لتهدئة المرور؛ ووضع وٕانفاذ قوانين تتطلـب اسـتخدام أحزمـة المقاعـد
 بعـدعلـى الطـرق  التصـادمووضـع وٕانفـاذ حـدود لتركيـز المسـكرات فـي دم السـائقين؛ وتحسـين رعايـة ضـحايا 
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فـي دعـم إنفـاذ التـدابير التشـريعية مهـم بـدور أيضًا العامة تضطلع  التصادم. والمراء في أن حمالت التوعية
  وبات المصاحبة لخرق القانون.من خالل زيادة الوعي بالمخاطر وبالعق

  
 اكتساب زخم  2-3

  
تـــداعيات صـــحية  لهـــا ،هنالـــك وعـــي متنـــام بـــأن الوضـــع الـــراهن للســـالمة علـــى الطـــرق يمثـــل أزمـــة حقيقيـــة

تهــدد مــا أحــرز مــؤخرًا مــن مكاســب تنمويــة وصــحية، وبــالرغم مــن أن قضــية  ،واقتصــادية واجتماعيــة مــدمرة
أن األنشطة المرتبطة بها اكتسبت زخمًا على الصعيد الـدولي فـي  السالمة على الطرق ليست بالجديدة، إال

العقــد األخيــر. وتــم إعــداد عــدد مــن الوثــائق تصــف جســامة وضــع اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور 
على الطرق، وتأثيرها االجتماعي والصحي واالقتصادي، وعوامل اختطار محـددة، والتـدخالت الفعالـة. وقـد 

في إعطاء زخم لتبّني عدد من القرارات التي تطالب الدول األعضاء والمجتمع الدولي ساعدت هذه الوثائق 
للعمـل. وطالبـت  ددةمحـبإدراج السـالمة علـى الطـرق بوصـفها قضـية سياسـات عالميـة، مـع تقـديم توصـيات 

معنــي أواصــر التعــاون الــدولي. وكاســتجابة لهــذه الــدعوة، تــم إنشــاء فريــق األمــم المتحــدة ال القــرارات بتقويــة
بالتعاون في مجال السـالمة علـى الطـرق، برئاسـة منظمـة الصـحة العالميـة، وبالتعـاون مـع اللجـان اإلقليميـة 
لألمم المتحدة كنواب للرئيس بالتناوب. وقد عمل هذا الفريق على لم شمل المنظمات الدوليـة، والحكومـات، 

يق االســـتجابة الفعالـــة لقضـــايا ، والمؤسســـات، وكيانـــات القطـــاع الخـــاص لتنســـغيـــر الحكوميـــةوالمنظمـــات 
  .2004السالمة على الطرق اعتبارًا من عام 

  
ال تكفي لوقف الزيادة المتوقعـة فـي معـدالت الوفيـات  ةومع هذا، فإن المبادرات ومستويات االستثمار الراهن

العـام الناجمة عن حوادث المـرور علـى الطـرق، أو إعادتهـا إلـى معـدالتها األولـى. وقـد أشـار تقريـر األمـين 
حــول األزمــة العالميــة للســالمة علــى الطــرق، أنــه بــالرغم مــن وجــود بينــات علــى  2009لألمــم المتحــدة لعــام 

تنامي الوعي وااللتزام بقضايا السالمة علـى الطـرق، إال أن مسـتويات اإلرادة السياسـية والتمويـل ال تتناسـب 
ب رؤيــة طموحــة، أن هــذه األزمــة تتطلــمطلقــًا مــع حجــم المشــكلة. وخلــص األمــين العــام لألمــم المتحــدة إلــى 

وقـد ألقـي الضـوء علـى المـؤتمر الـوزاري العـالمي األول حـول  وزيادة االسـتثمار، واالرتقـاء بمسـتوى التعـاون.
  السالمة على الطرق بوصفه فرصة كبيرة لبلورة خطط العمل وتحفيز خطوات العمل التالية.

  
  ى الطرق؟لماذا نحتاج إلى عقد للعمل من أجل السالمة عل  -3
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دعــوة إلــى تخصــيص عقــد للســالمة ، 2009فــي العــالم فــي تقريرهــا لعــام أطلقــت لجنــة الســالمة علــى الطــرق 

علــى الطــرق. وحظــي االقتـــراح بتأييــد طيــف كبيــر مــن الشخصــيات العامــة، فضــًال عــن فريــق األمــم المتحــدة 
م المتحــدة فــي تقريــره لعــام المعنــي بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق. وقــد حــث األمــين العــام لألمــ

الــدول األعضــاء علــى دعــم الجهــود الراميــة إلــى تخصــيص عقــد لهــذا  الــذي قدمــه للجمعيــة العامــة، 2009
لسـالمة علـى ل ، دعمـاً الغرض. فتخصيص عقد سيهيئ الفرصـة للتنسـيق بـين األنشـطة علـى المـدى الطويـل

  الطرق على الصعيد اإلقليمي والوطني والمحلي.
  

أنـه قـد حـان األوان لتسـريع وتيـرة في العـالم، علـى الرئيسيون المعنيون بالسالمة على الطرق  واتفق الشركاء
البلـدان المتوسـطة الـدخل، باإلضـافة إلـى و الـدخل االستثمار في السالمة على الطرق في البلدان المنخفضة 

إعـادة التفكيـر فـي  مـن خـالل ،عداد استـراتيجيات وبرامج مضمونة االستمرار لتعزيـز السـالمة علـى الطـرقإ
تغييــر األســاليب المتبعــة  فضــًال عــنالعالقــة بــين النــاس والطــرق، وتشــجيع اســتخدام المواصــالت العامــة، 

. ونحـــن نعـــي عوامـــل االختطـــار األساســـية، كمـــا نعـــي النقـــلفـــي سياســـات الــــُمْحَرز لقيـــاس التقـــدُّم الـــوطني 
تعاونيــــة تجمـــع معــــًا األطـــراف الدوليــــة  بنـــىك بالفعــــل لـــالتـــدابير المضــــادة الفعالـــة فــــي التصـــّدي لهــــا. وهنا

ثمارات. لــدعم تسـريع وتيــرة األنشــطة واالســتتمويــل الممــولين، والمجتمــع المـدني، كمــا يوجــد آليـة و األساسـية، 
  .واإلرادة السياسية ةالكافي المواردن أال وهما ان أساسيولكن اليزال يعوزنا عنصرا

  
يشــجع االلتــزام السياســي وااللتــزام بتــوفير المــوارد ســواء علــى  إن تحديــد عقــد ســيوفر إطــارًا زمنيــًا للعمــل ممــا

الصعيد العالمي أو الصعيد الوطني. وقد يستخدم المانحون العقـد كمحفـز إلدراج السـالمة علـى الطـرق فـي 
بـــرامج المســـاعدة لـــديهم. ويمكـــن للبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبلـــدان المتوســـطة الـــدخل االســـتفادة منـــه فـــي 

ــي ــ التعجيــل بتبّن دان المرتفعــة الــدخل فســتنتفع منــه فــي بــرامج فعالــة وعاليــة الفعاليــة لقــاء التكــاليف. أمــا البل
  إحراز تقّدم في االرتقاء بأداء السالمة على الطرق لديها، وفي تبادل خبراتها ومعارفها مع اآلخرين.

  
عقـدًا للعمـل مـن  2020-2011 الفتـرة لألمـم المتحـدة العامـةالجمعية ، أعلن قرار 2010مارس  وفي آذار/

توقــع لحــاالت اإلماتــة الناجمــة عــن )، بهــدف تثبيــت المســتوى المA/64/255( 1أجــل الســالمة علــى الطــرق
د زيـــادة األنشـــطة التـــي تـــتم علـــى الصـــد علـــى الطـــرق حـــول العـــالم، ثـــم تقليصـــه مـــن خـــاللالمـــرور حـــوادث 

                                                 
1 http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolutions-54-255-en.pdf 
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نشـطة لتعزيـز السـالمة علـى الطـرق، الوطني واإلقليمي والعالمي. ويدعو القرار الدول األعضـاء إلـى تنفيـذ أ
والبنيــة األساســية للطــرق، وســالمة المركبــات، وســلوكيات  ،والســّيما فــي مجــاالت إدارة الســالمة علــى الطــرق

مستخدمي الطرق، والتثقيـف بالسـالمة علـى الطـرق، وكيفيـة االسـتجابة بعـد وقـوع التصـادم. وبـالرغم مـن أن 
يشـير إلـى ز صوب بلوغ األهداف العالمية المرتبطة بالعقـد، إال أنـه القرار يدعم الرصد الدوري للتقّدم المحر 

بكــل مجــال مــن مجــاالت  المرتبطــةوضــع األهــداف الوطنيــة بكــل دولــة مــن الــدول األعضــاء  ضــرورة قيــام
الصــحة العالميــة واللجــان اإلقليميــة لألمــم المتحــدة بالتعــاون مــع ســائر  منظمــةالنشــاط. ويطلــب القــرار إلــى 

ن المشــاركين فــي فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق، الشــركاء اآلخــري
  بإعداد خطة عالمية للعقد لتكون بمثابة وثيقة توجيهية لدعم تنفيذ أهدافها. أصحاب المصلحةوسائر 

  
  إطار العقد للعمل  -4
  

ضــمنة فــي أســلوب "النظــام اآلمــن". المت المبــادئإن المبــادئ التوجيهيــة الكامنــة وراء خطــة العقــد للعمــل هــي 
علـــى نحـــو  البشـــرأخطــاء  يســـتوعبويهــدف هـــذا األســـلوب إلــى إعـــداد نظـــام للنقـــل علــى الطـــرق يمكنـــه أن 

اإلنســان. ويبـدأ هــذا النظـام بقبــول الخطـأ البشــري، ومــن جسـم أفضـل، وأن يأخــذ بعـين االعتبــار سـرعة تــأثر 
ًا. أما بالنسبة للمرمى المتوخى من النظـام اآلمـن فهـو ال يمكن تفاديها تمام المرورتصادمات ن ثم، إدراك أ

أن حـــدود فـــي االعتبـــار هـــذا األســـلوب  ويأخـــذأن الحـــوادث ال تســـفر عـــن إصـــابات بشـــرية وخيمـــة.  ضـــمان
أساسًا مهمًا في تصميم نظام  –بمعنى ما يمكن لجسد اإلنسان تحمله من حيث الطاقة الحركية  –اإلنسان 

نــب األخــرى المتعلقــة بنظــام الطــرق مــن قبيــل تطــوير بيئــة الطــرق والمركبــات علــى الطــرق، وٕان الجوا النقــل
أسـاس هـذه الحـدود. وقـد تـم التعـاطي مـع مسـتخدمي الطـرق والمركبـات وشـبكة الطـرق  مواءمتها علىيجب 

والبيئــة بصــورة متكاملــة مــن خــالل طيــف واســع مــن التــدخالت، مــع إيــالء المزيــد مــن االهتمــام للــتحكم فــي 
  لسالمة على الطرق.لاألساليب التقليدية االهتمام ب أكثر منم الطرق والمركبات، السرعة وتصمي

  
مســتخدمي الطــرق إلــى مصــممي نظــام الواقعــة علــى  يعنــي تحويــل قــدر كبيــر مــن المســؤوليةوهــذا األســلوب 

علــى الطــرق. ويضــم مصــممو النظــام مــديري الطــرق بشــكل أساســي، وصــناعة الســيارات، والشــرطة،  النقــل
التشريعية، بيد أن هناك العديد من األطراف الفاعلة األخـرى والتـي تكـون أيضـًا مسـؤولة  والهيئات ،والساسة

ــــى ســــالمة العــــن  ــــل الخــــدمات الصــــحية، والنظــــام القضــــائي، والمــــدارس، والمنظمــــات عل ــــر الطــــرق مث غي
  . أما مستخدمو الطرق من األفراد فإنهم مسؤولون عن االلتزام بالقوانين واللوائح.الحكومية
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علـــى الصـــعيدين الـــوطني والمحلـــي، وأهميـــة إشـــراك  بالملكيـــةإن خطـــة العقـــد تـــدرك أيضـــًا أهميـــة الشـــعور 

قطاعات ووكاالت متعددة. ويتعيَّن تنفيذ األنشطة الهادفة إلى تحقيق مرمى العقـد مـن خـالل أنسـب مسـتوى 
خطـيط العمرانـي.. إلـخ). للتنفيذ مع تشجيع إشراك مختلف القطاعات (النقل، الصحة، الشرطة، القضـاء، الت

تنفيـذ ص فـي عمليـة التنميـة، وفـي اي والقطـاع الخـوالمجتمـع المـدنغيـر الحكوميـة ويتعين إشراك المنظمـات 
  مى العقد.ااألنشطة الوطنية والدولية الرامية إلى تحقيق مر 

  
  المحددةالمرمى واألهداف   4-1
  

حــاالت اإلماتــة الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى يتمثَّــل المرمــى العــام للعقــد فــي تثبيــت المســتوى المتوقَّــع ل
  . ويمكن تحقيق ذلك من خالل:2020الطرق على مستوى العالم ثم تقليصه بحلول عام 

 ؛ستمرار لتعزيز السالمة على الطرقاستراتيجيات وبرامج مضمونة االوتنفيذ إعداد   •

على الطرق بحلـول عـام ة تقليص حاالت اإلماتة يَ غْ بُ  ،قابل للتحقيق هوضع هدف طموح ولكن  •
 ب اإلصابات اإلقليمية المستهدفة؛سَ ر الراهنة الخاصة بنِ من خالل استكمال األطُ ، 2020

البنيــة األساســية والقــدرة علــى التنفيــذ التقنــي ألنشــطة الســالمة علــى الطــرق علــى  إدارةتعزيــز   •
 الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي؛

 الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي؛ االرتقاء بجودة تجميع البيانات على  •

رصد التقدُّم المحَرز واألداء بالنسبة لعدد من المؤشرات المحددة مسبقًا علـى الصـعيد الـوطني   •
 واإلقليمي والعالمي؛

تشجيع زيادة التمويل المخصَّـص للسـالمة علـى الطـرق، واالسـتفادة بشـكل أفضـل مـن المـوارد   •
ضــمان إدراج عنصــر الســالمة علــى الطــرق فــي مشــاريع المتاحــة، بمــا فــي ذلــك العمــل علــى 

 البنية األساسية للطرق.

  
 األنشطة  4-2
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بالرغم من أن األنشطة على مدى العقد ستكون علـى الصـعيد المحلـي واإلقليمـي والعـالمي، إال أنهـا سـتركِّز 
حكومــات الوطنيــة باألســاس علــى التــدابير علــى المســتوى المحلــي والــوطني. وفــي ســياق التركيبــة القانونيــة لل

  والمحلية، يحبَّذ تنفيذ البلدان لألنشطة وفقًا للقواعد الخمس المذكورة أدناه.
  

  األنشطة الوطنية

  1القاعدة 
إدارة شؤون 
السالمة على 

  الطرق

  2القاعدة 
طرق وتنقل أكثر 

  أمناً 

  3القاعدة 
  مركبات أكثر أمناً 

  4القاعدة 
مستخدمو طرق 

  أكثر أمناً 

  5القاعدة 
 بعدة االستجاب

  التصادم

  
  األنشطة على الصعيد الوطني   4-2-1

  
الخمـس التاليـة، بنـاًء علـى توصـيات التقريـر األساسـية على الصعيد الوطني، يحبَّـذ أن تنفِّـذ البلـدان القواعـد 

نــة اللج والمقتــرح مــن ِقَبــلالعــالمي حــول الوقايــة مــن اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى الطــرق، 
  المة على الطرق في العالم.المعنية بالس

  
فــي إطــار اســتراتيجياتها الوطنيــة الخاصــة بالســالمة  مــع هــذه المجــاالت الخمــس ويتعــيَّن أن تتعامــل البلــدان

علــى الطــرق، وقــدراتها، ونظــم جميــع البيانــات لــديها. وبالنســبة لــبعض البلــدان، يتعــيَّن تبنِّــي أســلوب تراكمــي 
  .األساسية لتضمين القواعد الخمس

  السالمة على الطرق إدارة شؤون: 1دة القاع
 إعـداد وقيـادة تنفيـذ االسـتراتيجياتتشجيع بناء شـراكات متعـددة القطاعـات، وتسـمية الوكـاالت الرئيسـية القـادرة علـى 

ــاًء علــى البيانــات المجمعــة والبحــوث المثبتــة لتقيــيم  والخطــط واألهــداف الوطنيــة المعنيــة بالســالمة علــى الطــرق، بن
  ر المضادة، ورصد التنفيذ والفعالية.تصميم التدابي

إنشاء وكالة رائدة (وآليات التنسيق المصاحبة) تعنى بالسالمة على الطرق وتضم شركاء من طائفة من  :1النشاط 
  القطاعات وذلك من خالل:

  تسمية وكالة رائدة وٕانشاء األمانة الخاصة بها؛ 
 لتنسيق؛ تشجيع إنشاء فرق ا 
  يسيةلألعمال الرئإعداد برامج. 
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رائـدة بتنسـيق الوكالـة الوتقـوم رئاسة الـوزراء) مستوى إعداد استراتيجية وطنية (على المستوى الوزاري أو  :2النشاط 
  من خالل: أعمالها
 تأكيد أولويات االستثمار على المدى الطويل؛ 
 تحديد مسؤوليات الوكالة وحدود مساءلتها عن التطوير وتنفيذ برامج العمل الرئيسية؛ 
 د مشاريع التنفيذ؛تحدي 
 بناء تحالفات الشراكة؛ 
  تعزيــز مبــادرات إدارة شــؤون الســالمة علــى الطــرق مثــل معــايير األيــزو الجديــدة إلدارة شــؤون الســالمة

 ؛ ISO 39001على الطرق 
  إنشــاء والحفــاظ علــى نظــم جمــع البيانــات الالزمــة لتــوفير البيانــات األساســية، ورصــد التقــدم المحــرز فــي

وحــاالت اإلماتــة الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى الطــرق، وغيرهــا مــن المؤشــرات  تقلــيص اإلصــابات
 .وغير ذلكالمهمة مثل التكلفة... 

  
 وضع أهداف واقعية وطويلة األجـل لألنشـطة الوطنيـة باالعتمـاد علـى تحليـل البيانـات الوطنيـة للتصـادم :3النشاط 
  من خالل: المروري
  تحسين األداء؛  مجاالتتحديد 
  مكاسب األداء المحتملة.تقدير 

  
 العمل على ضمان توفير التمويل الكافي لألنشطة المزمع تنفيذها من خالل: :4النشاط 
  اســتنادًا إلــى التكــاليف والمنــافع التــي اثبتــت  المضــمون االســتمرارلضــمان التمويــل  دراســة جــدوىوضــع

 أداًء استثماريًا جيدًا؛
  ؛األجلومتوسطة أهداف رئيسية سنوية  بوضعالتوصية 
  برامج السالمة بفعالية وكفاءة؛ لجميعتشجيع وضع تدابير لتخصيص الموارد 
  األساسية لتحقيق السالمة على الطرق؛  المخصصة للبنيةستثمارات المن ا ٪10استخدام 
 .تحديد آليات تمويل مبتكرة وتنفيذها 

  
 صـل يشـمل عـددًا مـن العمليـات والمقـاييسة إجـراء رصـد وتقيـيم متواَيـغْ إنشـاء نظـم للمعلومـات ودعمهـا بُ  :5النشاط 
  ، بما في ذلك:للحصائل
  إنشــاء نظــم وطنيــة ومحليــة داعمــة لقيــاس ورصــد الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى الطــرق

 واإلصابات والتصادمات؛
  ،معــدالت و إنشـاء ودعـم الـنظم الوطنيـة والمحليــة لقيـاس ورصـد الحصـائل المؤقتــة مثـل متوسـط السـرعة

 ؛وغير ذلك، معدالت وضع أحزمة المقاعد .. لخوذا ارتداء
 وضع ودعم نظم وطنية ومحلية لقياس ورصد حصائل التدخالت الخاصة بالسالمة على الطرق؛ 
  إنشــاء ودعــم نظــم وطنيــة ومحليــة لقيــاس ورصــد التــأثير االقتصــادي لإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث

 المرور على الطرق؛ 
 ورصـد التعـرُّض لإلصـابات الناجمـة عـن حـوادث المـرور علـى  وضع ودعم نظم وطنية ومحليـة لقيـاس

  الطرق.
  
  

  : طرق وتنقُّل أكثر أمناً 2القاعدة 
الطــرق لصــالح جميــع مســتخدمي الطــرق، والســيما األكثــر تعرُّضــًا  الواقيــة لشــبكاتزيــادة األمــن المتأصــل والجــودة 

). ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنفيذ تقييم البنيـة النارية، وراكبي الدرجات، وراكبي الدراجات (مثل المشاة للمخاطر
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  أهمية السالمة.ي راعوي دركميم والتشييد وتشغيل الطرق بشكل ياألساسية للطرق، وتحسين التخطيط والتص
الطـرق والمسـاءلة عنهـا لـدى السـلطات المعنيـة بـالطرق ومهندسـيها علـى سـالمة التعزيـز الشـعور بتملُّـك  :1النشاط 

  الحضرية عن طريق: ومخططي المناطق
 التخلُّص من الطرق العاليـة  لتشجيع الحكومات والسلطات المعنية بالطرق على وضع أهداف من أج"

 ".2020االختطار بحلول عام 
  علـى األقـل مـن ميزانيـة الطـرق لبـرامج  ٪10تشجيع السلطات المعنية بالطرق على االلتزام بتخصـيص

 أمنًا؛ أكثرمتخصصة في توفير بنية أساسية للطرق 
  الطرق في شبكاتها من خـالل على سالمة الجعل السلطات المعنية بالطرق مسؤولة قانونًا عن تحسين

التـــدابير العاليـــة الفعاليـــة لقـــاء التكـــاليف، وعـــن إعـــداد تقـــارير ســـنوية عـــن وضـــع الســـالمة واتجاهاتهـــا 
 التي يتم اتخاذها؛ التصويبيةواألعمال 

  ة رصد وتحسين سالمة شبكة الطرق؛يَ غْ سالمة على الطرق بُ ال وأإنشاء وحدة متخصصة في المرور 
  األفراد؛  السهلة الفهم والمراعية لسالمةتعزيز أسلوب نظام السالمة ودور البنية األساسية للطرق 
  ،رصــد أداء االســتثمارات مــن حيــث ســالمة البنيــة األساســية للطــرق مــن ِقَبــل الســلطات المعنيــة بــالطرق

 وكاالت األخرى.، والوالمصارف التنموية
  

تعزيــز احتياجــات جميــع مســتخدمي الطــرق كجــزء مــن التخطــيط الحضــري المضــمون االســتمرار، وٕادارة  :2النشــاط 
  الطلب على المواصالت، وٕادارة االنتفاع باألراضي من خالل:

  تخطــيط اســتخدام األراضــي بحيــث يســتجيب الحتياجــات الجميــع إلــى التنقــل اآلمــن، بمــا فــي ذلــك إدارة
  على السفر، واحتياجات الوصول، ومتطلبات السوق، والظروف الجغرافية والديمغرافية. الطلب

  جعل تقييم تأثير السالمة جزءًا من كل قرارات التخطيط والتنمية؛ 
 .وضع إجراءات فعالة لمراقبة اإلتاحة والتطوير لدرء أي تطورات غير آمنة  
مـــن خــالل مطالبـــة  ،تحســين البنيـــة األساســية للطـــرق الحاليــةتعزيـــز ســالمة العمليـــات والصــيانة وُســـُبل  :3النشــاط 

  السلطات المعنية بالطرق بما يلي:
  تحديد عدد وموقع الوفيات واإلصابات بحسـب نـوع مسـتخدم الطـرق، وعوامـل البنيـة األساسـية الرئيسـية

  ؛مخاطرالتي تؤثـِّر على ما تتعرض له كل مجموعة من المستخدمين من 
  ،مـن تحديد مواقع الطرق الخطرة أو التقسيمات التي تشهد أكبر عدد من التصادمات أو أكثرهـا وخامـة

 ؛بناًء عليها اتخاذ إجراءات تصويبية أجل
  إجراء تقييم لسالمة البنية األساسية للطرق الحالية، وتنفيذ طرق المعالجة الهندسية التـي أثبتـت جـدواها

 في تحسين أداء السالمة؛
 وتشغيل شبكة الطرق؛  ،للسرعة بإدارة السرعة، والتصميم المراعي ع بدور قيادي فيما يتعلقاالضطال
 .ضمان سالمة منطقة العمل 

  
التشجيع على تهيئة بنية أساسية جديـدة آمنـة تلبـي احتياجـات سـائر مسـتخدمي الطـرق للتنقـل والوصـول  :4النشاط 

  ى ما يلي:، وذلك من خالل حث السلطات المعنية علمبتغاهمإلى 
 أخذ جميع طرق المواصالت بعين االعتبار عند تشييد البنية األساسية الجديدة؛  
  وضــع حــد أدنــى لتقيــيم الســالمة بالنســبة للتصــميمات الجديــدة واالســتثمارات الموجهــة للطــرق، تضــمن

 إدراج احتياجات السالمة لسائر مستخدمي الطرق في مواصفات المشروعات الجديدة؛
 السـالمة مـن نتـائج  مراجعـةتقييم المستقل لتأثير السالمة علـى الطـرق ومـا يتوّصـل إليـه االستفادة من ال

فــي تخطــيط وتصــميم وبنــاء وتشــغيل وصــيانة المشــروعات الجديــدة للطــرق، وضــمان تنفيــذ توصــيات 
 كما ينبغي. المراجعة
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  ل:تشجيع بناء القدرات ونقل المعارف بشأن البنية األساسية اآلمنة من خال :5النشاط 
  والســلطات الوطنيــة، والمجتمــع المــدني، ومقــّدمي المعلومــات المصــارف التنمويــةإبــرام الشــراكات مــع ،

 ؛االبنية األساسية اآلمنة وتطبيقه لمبادئ تصميمالتثقيفية، والقطاع الخاص لضمان االستيعاب التام 
 لتكلفـــة، ومراجعـــة تعزيـــز التـــدريب علـــى الســـالمة علـــى الطـــرق والتوعيـــة بهندســـة الســـالمة المنخفضـــة ا

 السالمة وتقيـيم الطرق؛ 
 والعمليات التي تستوعب وتتكامـل مـع العوامـل  ،إعداد وترويج المعايير الخاصة بتصميم الطرق اآلمنة

 .وتتعامل معها البشرية وتصميم المركبات
  

  من خالل: مأمونيةنقل األكثر لبحث والتطوير في مجال الطرق والتشجيع ا :6النشاط 
  التشارك في البحوث الخاصة بدراسة جدوى البنية األساسية للطرق األكثر أمنـًا، وبمسـتويات استكمال و

 عقد العمل؛الستثمار الالزمة لتلبية أهداف ا
  تعزيــــز البحــــث والتطــــوير فــــي مجــــال االرتقــــاء بســــالمة البنيــــة األساســــية لشــــبكات الطــــرق فــــي البلــــدان

 المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل؛ 
 المشـــاريع اإليضـــاحية لتقيـــيم االبتكـــارات الهادفـــة لتحســـين الســـالمة والســـيَّما بالنســـبة لمســـتخدمي  تعزيـــز

  الطرق المعرضين للخطر.
  : المركبات األكثر أمناً 3القاعدة 

بية من خالل تشجيع إتاحة التكنولوجيا المحسنة لسالمة المركبات للجميع، سواء السالمة السلبية أو السالمة اإليجا
مــة مــن المعــايير العالميــة ذات الصــلة، ومــن ُنُظــم معلومــات المســتهلكين ومــن الحــوافز بهــدف ام توليفــة متوائاســتخد

  تسريع وتيرة االستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

تشــجيع الــدول األعضــاء علــى اســتخدام ونشــر اللــوائح الخاصــة بســالمة المركبــات اآلليــة، والتــي أعــدَّها  :1النشــاط 
  (WP29)مة اللوائح المتعلقة بالمركبات لموائ لألمم المتحدة ميالمنتدى العال

ـــادة إتاحـــة المعلومـــات  :2النشـــاط  ـــدة فـــي ســـائر أقـــاليم العـــالم بهـــدف زي ـــيم الســـيارات الجدي تشـــجيع تنفيـــذ بـــرامج تقي
  عن أداء سالمة المركبات اآللية.للمستهلك 

لمقاعــد ووســائل أمــان تلبــي ليــة الحديثــة بأحزمــة اات اآلالمركبــ جميــعتشــجيع االتفاقــات لضــمان تزويــد  :3النشــاط 
  التصادمات (كحد أدنى ألوجه السالمة).وقع المتطلبات التنظيمية، وأنها اجتازت المعايير السارية الختبار 

ــا تفــادي التصــادمات فــي العــالم قاطبــة، والتــي أثبتــت فعاليتهــا مثــل نظــم الــتحكم  :4النشــاط  تشــجيع نشــر تكنولوجي
  الثبات ونظام منع انغالق المكابح في المركبات اآللية. اإللكتروني في

تشجيع استخدام الحوافز المالية وغيرها من الحوافز للمركبات اآللية التي توفر مستوى عال من الحماية  :5النشاط 
سـتوى تصدير واستيراد السيارات الجديـدة أو المسـتعملة والتـي تتمتـع بم وعدم التشجيع علىللمستخدم على الطريق. 

  أقل من األمان.
مـــا  المصـــممة لتقلــيص ،وزيـــادة البحــوث حــول تكنولوجيـــا الســالمة ،نظــم حمايـــة المشــاةتشــجيع تطبيـــق  :6النشــاط 

  يتعرض له مستخدمو الطرق من مخاطر.
تشـجيع المـديرين المعنيـين بقوافـل السـيارات فـي الحكومـة والقطـاع الخـاص علـى شـراء وتشـغيل وصـيانة  :7النشـاط 
  ومستوى عال من الحماية للركاب. ،المزودة بتكنولوجيا متقدمة لألمان المركبات
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  مستخدمو طرق أكثر أمناً : 4القاعدة 
الطــرق. ومواصــلة أو زيــادة إنفــاذ القــوانين والمعــايير، بجانــب زيــادة  رتقــاء بســلوك مســتخدميإعــداد بــرامج شــاملة لال

 ،، ولتقلــيص القيــادة تحــت تــأثير المســكراتاتألمــان والخــوذت اســتخدام أحزمــة االــوعي والتثقيــف العــام لزيــادة معــدال
  .الخطروغيرها من عوامل  ،وخفض السرعة

وبالتدابير الوقائية، وبتنفيذ حمالت تسـويق  ،المرتبطة بالسالمة على الطرق الخطرزيادة الوعي بعوامل  :1النشاط 
  لى برامج لسالمة المرور على الطرق.اجتماعية للمساعدة في التأثير على األراء والمواقف بشأن الحاجة إ

والسعي إلى االلتزام بها، ُبْغَية تقليص اإلصابات  ،وحدود للسرعة ،ة بالبيِّناتدَ نَ سْ وضع قواعد ومعايير مُ  :2النشاط 
  والتصادمات المرتبطة بالسرعة.

الســعي إلــى  ،تــأثير المســكراتالقيــادة تحــت بالبيِّنــات، لمكافحــة ُمْســَنَدة ومعــايير وقواعــد وضــع قــوانين،  :3النشــاط 
  لتقليص اإلصابات والتصادمات المرتبطة بالمسكرات. االمتثال لتلك القوانين،

ُبْغَيـة  ات،الدراجات الناريـة للخـوذ قائديبالبيِّنات خاصة باستخدام ُمْسَنَدة وضع قوانين، ومعايير وقواعد  :4النشاط 
  تقليص إصابات الرأس.

وأحزمـــة ســـالمة األطفـــال،  ،بالبيِّنـــات الســـتخدام أحزمـــة المقاعـــدُمْســـَنَدة يير وقواعـــد معـــاو وضـــع قـــوانين  :5النشـــاط 
  وااللتزام بها لتقليص اإلصابات الناجمة عن التصادمات.

مـن أجـل تـوخي  ، وااللتـزام بهـا،مرتبطـة بالنقـل والصـحة المهنيـة والسـالمةقوانين ومعايير وقواعـد وضع  :6النشاط 
المركبـات ، وأسـاطيل ، وخـدمات نقـل الركـاب علـى الطـرقالنقـلات ومركبـ ،لشحن التجاريةمن لمركبات االتشغيل اآل

  بهدف تقليص اإلصابات الناجمة عن التصادمات. ،العامة والخاصة األخرى
بحـــث وٕاعـــداد وتـــرويج السياســـات والممارســـات الشـــاملة لتقلـــيص إصـــابات العمـــل الناجمـــة عـــن حـــوادث  :7النشـــاط 

المتعــارف عليهــا دوليــًا  لقطــاعين العــام والخــاص والقطــاع غيــر الرســمي، دعمــًا للمعــاييرالمــرور علــى الطــرق فــي ا
  م إدارة السالمة على الطرق، وبالصحة المهنية، وبالسالمة.ظُ نُ والخاصة ب

  تعزيز إنشاء نظام الترخيص المتدرج للسائقين الجدد. :8النشاط 
  
  

  : االستجابة بعد التصادم5القاعدة 
علـى  ،مظُ وغيـره مـن الـنُ  ،على االستجابة لحاالت الطـوارئ بعـد التصـادم، وتحسـين قـدرة النظـام الصـحيالقدرة زيادة 

  ضحايا التصادم على المدى الطويل.االت الطوارئ، وعلى تقديم خدمات إعادة تأهيل توفير المعالجة المناسبة لح
مــن المركبــة بعــد التصــادم، اج الضــحية بمــا فــي ذلــك اســتخر  ،إعــداد نظــام للرعايــة قبــل دخــول المستشــفى :1النشــاط 

  الجيدة.الحالية من خالل تنفيذ الممارسات  ،وتخصيص رقم هاتفي واحد للطوارئ على المستوى الوطني
إعداد ُنظُـم فـي المستشـفيات لرعايـة الرضـوح، وتقيـيم جـودة الرعايـة مـن خـالل تنفيـذ الممارسـات السـليمة  :2النشاط 

  الجودة. على ُنُظم رعاية الرضوح وضمان
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تصـــادم الوكـــذلك المفجـــوعين مـــن جـــراء  ،صـــابينمســـاعدة المرضـــى الملتـــوفير نظـــام للتأهيـــل المبكـــر و  :3النشـــاط 
  ة تقليص الرضوح البدنية والنفسية.يَ غْ بُ  ،على الطرق يالمرور 

ا لتمويـــل خـــدمات إعـــادة التأهيـــل لضـــحاي ،علـــى إنشـــاء ُنُظـــم تـــأمين مناســـبة لمســـتخدمي الطـــرق الحـــثّ  :4النشـــاط 
  من خالل: ،التصادم
 ثالث؛  إدخال مسؤولية الزامية لطرف 
 لتأمين، نظام البطاقة الخضراء على سبيل المثالاالعتراف الدولي المتبادل با.  

تشــجيع إجــراء تحريــات دقيقــة بشــأن التصــادم، واتخــاذ اســتجابة قانونيــة فعالــة بشــأن الوفيــات واإلصــابات  :5النشــاط 
  وٕاجراء تسوية عادلة من أجل المصابين والمفجوعين. ،ي العدالةعلى الطرق، مما يشجع على توخ

  .واستبقائهم توفير التشجيع والحوافز ألرباب العمل لتوظيف ذوي اإلعاقة :6النشاط 
  ة تحسين االستجابة بعد التصادم.يَ غْ تشجيع البحث والتطوير بُ  :7النشاط 

  
  األنشطة الدولية   4-2-2

  
. تحقيقهـافي كل أنحاء العالم إلى بلوغ أهداف واقعية يمكن  البلدانة توجيه يَ غْ بُ  ،لي شاملالبد من القيام بتنسيق دو 
من أجل إحـراز  ،الرسمية سيهيئ آلية لتيسير تشارك الدول األعضاء في الخبرات للسماتكما أن اكتساب التنسيق 

  أهدافها الوطنية.
  
  على الطرق وتنسيقهاللسالمة نشطة الدولية األ 

 ،يــق األمــم المتحــدة المعنــي بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق بتنســيق عــدد مــن األنشــطة العالميــةســيقوم فر 
  .وتقييم تأثيره من أجل تيسير عقد العمل من أجل السالمة على الطرق ،تحت قيادة منظمة الصحة العالمية

  من خالل:ك مناسبًا، على الطرق، متى كان ذل الحث على زيادة التمويل المخصص للسالمة :1النشاط 
 دعم المرفق العالمي للسالمة على الطرق؛ 
  جديدة مبتكرة للتمويل؛ أساليبتبني 
  مــــن اســــتثماراتها المرتبطــــة بالبنيــــة األساســــية للطــــرق، لقضــــية  ٪10تشــــجيع البلــــدان علــــى تخصــــيص

 السالمة على الطرق؛ 
 .االتصال بمانحين جدد من القطاعين العام والخاص  
العديـــد مـــن أصـــحاب بـــين إلـــى الســـالمة علـــى الطـــرق علـــى أعلـــى مســـتوى، وتيســـير التعـــاون  ةالـــدعو  :2النشـــاط 
  :من خاللالعمل ذلك ، والمؤسسات المالية الدولية)، ويتضمن غير الحكومية(مثل المنظمات  ،المصلحة
 قرارات األمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية حول السالمة على الطرق، متى كان ذلك مناسبًا؛ 
 ؛راك البلدان في الحمالت اإلقليمية والدولية المعنية بالسالمة على الطرقاشت  
  رفيعة المستوى، متى أمكـن ذلـك، مثـل مجموعـةالإدراج موضوع السالمة على الطرق في االجتماعات 

 قتصــــادي العــــالمي، ومبــــادرة كلينتــــون، والمنتــــدى االG8/20 الكبــــرى والــــدول العشــــرين الثمانيــــة الــــدول
   . ...ير ذلكوغ العالمية

مـن  ،علـى الطـرق يـةتصـادمات المرور الوبالحاجـة إلـى تعزيـز الوقايـة مـن  ،الخطـرإذكاء الوعي بعوامـل  :3النشاط 
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  خالل:
 بمــا فيهـــا األســابيع العالميــة للســـالمة علــى الطــرق؛ واالحتفـــال  ،االســتفادة مــن حمــالت التوعيـــة العامــة

 الطرق؛ ىعل حوادثالضحايا  لتذكُّرسنويًا باليوم العالمي 
  بمـا يتـواءم مـع  ،وغيرهـا مـن مبـادرات المجتمـع المـدني ،المناسـبة غير الحكوميـةالتعاون مع المنظمات

 ؛مرامي وأهداف العقد
 ومراميه دعم مبادرات القطاع الخاص التي تتماشى مع أهداف العقد.  
ـــدان حـــول تعزيـــز ُنظُـــم إدارة الســـالمة علـــى الطـــرق، :4النشـــاط  ـــديم اإلرشـــادات للبل ـــذ الممارســـات الســـليمة  تق وتنفي

  من خالل: ،المرتبطة بالسالمة على الطرق، ورعاية الرضوح
 أو  ،البلــدان التــي تنفــذ إرشــادات فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق

 ؛دولياً  المتعارف عليهاغيرها من اإلرشادات الخاصة بالممارسة السليمة 
 حول "الممارسة السليمة"؛ اإلرشادية الئل إعداد المزيد من الد 
 .تقديم الدعم التقني للبلدان لتنفيذ الممارسات السليمة  
  بيانات المجمعة حول السالمة على الطرق من خالل:التحسين جودة  :5النشاط 
 ؛بيانات ُنُظم معلومات على المستندة تنفيذ الدالئل اإلرشادية للممارسة السليمة 
  ممارسات التبليغ؛توحيد التعريفات و 
 ـد المرتبطـة بهـا والتـي  ،تعزيز االستثمار فـي مجـال إعـداد ُنظُـم وطنيـة لتحليـل التصـادمات وُنظُـم الترصُّ

 ؛العاملينووكاالت العمل وتعويض  ،تكفلها الوكاالت الصحية
 والعواقب؛ والمالبساتحقيق في التصادمات للتعرف على األسباب الت 
 لبعضـهم الـبعض  الـزمالءيانات الخاصة بالسـالمة علـى الطـرق (مثـل دعـم تشجيع إعداد ُنُظم إلدارة الب

أعضـــاء المجموعـــة الدوليـــة لقواعـــد البيانـــات الخاصـــة بحـــوادث المـــرور علـــى  يقدمـــهالـــذي هـــو الـــدعم و 
 الطرق)؛ 

 .التشارك في الدروس المستفادة من النجاحات والفشل  

  
 تمويل األنشطة  4-3

  
ــا مليــار دوالر أمريكــي  500ق الســلطات المعنيــة بــالطرق فــي العــالم زهــاء تشــير التقــديرات األوليــة إلــى إنف

يسـير مـن  لتخصـيص قسـططـاء أولويـة ن علـى البلـدان إعسنويًا على البنية األساسية للطرق. ومـن ثـم يتعـيّ 
  .هذه األموال لتحقيق أهداف العقد

  
مـن البلـدان والسـّيما وارد إضـافية، بتـوفير مـ كبيـراً ومع هذا، فإن تنفيذ خطة العمـل بنجـاح قـد يتطلـب التزامـًا 

دعـت اللجنـة المعنيـة بالسـالمة يضًا من ِقَبل األطراف المعنيـة فـي القطـاعين العـام والخـاص. وقـد وأ ،نفسها
إلى تخصـيص تمويـل ، وموضوعه جعل الطرق أكثر أمنًا، 2006في تقريرها لعام  ،على الطرق في العالم

لبلـورة المزيـد  ،من أجل إعداد خطة عمل عالمية ،عشر سنوات مليون دوالر أمريكي لمدة 300يقدر بنحو 
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مــن التركيــز علــى تحســين حصــائل الســالمة الناجمــة عــن االســتثمارات المزمعــة الواســعة النطــاق فــي مجــال 
البنية األساسية للطرق على مدى العقد القادم وما عداه. وبالرغم مـن قصـور التمويـل الحـالي عـن بلـوغ هـذا 

وكــــذلك المصــــارف التنمويــــة  ،مرفــــق العــــالمي للســــالمة علــــى الطــــرق التــــابع للبنــــك الــــدوليالقــــدر، إال أن ال
قـــد أتـــاحوا التمويـــل لـــبعض جوانـــب الخطـــة. وتشـــير التقـــديرات  ،والمـــانحين مـــن القطـــاع الخـــاص ،اإلقليميـــة

ي ممـا يعنـأمريكـي سـنويًا، مليـون دوالر  200 نحـواألولية إلى أن التمويـل المطلـوب لـبعض األنشـطة يبلـغ 
  ته.دوالر أمريكي لتغطية العقد برمّ  ملياري

  
  
مليـون  25و 10ر الجهود المتضـافرة للمجتمـع الـدولي والمبذولـة لتمويـل السـالمة علـى الطـرق مـا بـين دَّ قَ وتُ 

من الواضح أن الجهود اإلضافية لمجتمع المانحين التقليديين ال تكفي لتوفير المبـالغ دوالر أمريكي سنويًا. ف
ع حجــم المشــكلة. ومــن ثــم يتعــين رأب هــذه الفجــوة التمويليــة مــن خــالل التوسُّــع بدرجــة كبيــرة التــي تتناســب مــ

 ،تــم بالفعــل تــوفير قــدر محــدود مــن التمويــل ،لشــمول طيــف كبيــر مــن األطــراف المعنيــة. وكمثــال علــى ذلــك
لبلـــدان ما فـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل واوالســـيَّ  ،يهيـــئ للقطـــاع الخـــاص الفرصـــة لـــدعم تنفيـــذ هـــذه الخطـــة

  المتوسطة الدخل.
  
  رصد عقد العمل من أجل السالمة على الطرق، وتقييمه  -5
  

  بلوغ مرمى العقد من خالل: حرز صوبمُ ـسيتم رصد التقدُّم ال
  رصد المؤشرات؛  ■
  متابعة المراحل المرتبطة بالعقد؛   ■
  تقييم العقد في منتصف المدة ونهايتها.  ■

  
 المؤشرات

  
 ت المحتملة يمكن قياسها على مستوى العالم لرصد العملية والحصائل.وفي ما يلي بعض المؤشرا

  
  1المؤشرات: القاعدة 

   ةأساسي
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 عدد البلدان التي لديها وكالة تم تمكينها بوضوح لقيادة السالمة على الطرق؛ 
 عدد البلدان التي لديها استراتيجية وطنية؛ 
 رق محددة المدة؛ عدد البلدان التي لديها أهداف خاصة بالسالمة على الط 
  بلوغ أهداف السالمة على الطرق؛ صوبلرصد التقدُّم المحرز  معطياتعدد البلدان التي لديها ُنُظم 
  عـدد البلـدان التـي تقـوم بجمـع معطيـات سـنوية حــول حـوادث المـرور علـى الطـرق تتسـق مـع التعريفــات

  دوليًا. المقبولة
  ةاختياري

 تنفيذ استراتيجية السالمة على الطرق؛عدد البلدان التي قامت بتخصيص أموال ل 
 .عدد البلدان التي أحرزت تقدُّما صوب بلوغ أهدافها المحددة 

  
  2المؤشرات: القاعدة 

   ةأساسي
  عدد البلدان التي تتمتع فيها السلطات المعنية بالطرق بمسؤولية قانونيـة لتحسـين السـالمة علـى الطـرق

 في شبكاتها؛
 لسالمة البنية األساسية للطرق؛ مخصصةت مخصصة ومحددة لبرامج عدد البلدان التي لديها نفقا 
  ؛ 2020العالية بحلول عام المحفوفة باألخطار عدد البلدان التي لديها هدف التخلص من الطرق 
  حراك الحضر مضمونة االستمرار؛عدد البلدان التي تبنت سياسات 
 للســالمة علــى الطــرق، تقــوم برصــد  عــدد البلــدان التــي لــديها وحــدات متخصصــة فــي البنيــة األساســية

 جوانب السالمة على شبكة الطرق؛
  للسالمة، وممارسات وسياسات لتقييم الطرق أو تأثير السالمة تدقيقًا منهجياً  تجريعدد البلدان التي.  
  ةاختياري

  ؛تدرج احتياجات السالمة ضمن وظائف التخطيط للنقل واستخدام األراضيعدد البلدان التي 
 ن التي لديها نظام فعال للوصول للمتلكات، وٕاجراءات للسيطرة على التنمية؛عدد البلدا 
 عدد البلدان التي تجري مسوحات دورية بصورة مستمرة لتقييم سالمة الشبكات؛ 
 أعلـى مـن  ،مـن الطـرق ٪10لنحـو  اً مقـدار ألكبر ا بالتقديرات عدد البلدان التي يكون فيها تقييم السالمة

معــدالت التصــادم لكــل كيلــو متــر، الحــد األدنــى  :يرات علــى ســبيل المثــالن هــذه التقــدومــحــد معــين (
ريين جـانبيين وذات الحـاجز ممـلطـرق السـريعة ذات المئويـة لنسـبة السـالمة البنيـة األساسـية،  لتقديرات
 ؛)توفير طرق مأمونة للمشاةو  المتوسط

 رق الجديدة؛عدد البلدان التي تتمتع بحد أدنى لمعايير تقييم السالمة لمشروعات الط 
  من أميال المركبات تقطع تقدم تقرير عن ماعدد البلدان التي.  

  3المؤشرات: القاعدة 
   ةأساسي

  المتعلقــة بالمركبــات لتنســيق التشــريعاتعــدد البلــدان التــي تشــارك فــي المنتــدى العــالمي لألمــم المتحــدة، 
ه  ؛وتطبق معايير تتفق مع هذا التوجُّ

  امج تقييم السيارات الجديدة؛عدد البلدان التي تشارك في بر 
  قوانين تمنع استخدام مركبات دون أحزمة أمان (أمامية وخلفية). تنفذعدد البلدان التي 

  
  ةاختياري

  كبـات، مثـل قوانين لمنـع تصـنيع المركبـات دون وجـود خـواص محـددة ألمـان المر  تنفذعدد البلدان التي
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 .ق المكابحفي الثبات ونظام منع انغال نظام التحكم اإللكتروني
  

  4المؤشرات: القاعدة 
   ةأساسي

  للسرعة تتناسب مع نوع الطريق (حضر، ريفي، طريق سريع)؛ دعدد البلدان التي لديها حدو 
 لكـل ديسـي غرام 0.05 أقل منتساوي أو في الدم ز المسكرات يعدد البلدان التي تكون فيها حدود ترك/

 لتر؛
 لكــل ديســي لتــر بالنســبة غرام 0.05رات فــي الــدم أقــل مــن ز المســكيــعــدد البلــدان التــي يكــون فيهــا ترك/

 ؛ والسائقين المبتدئين وسائقي المركبات التجارية السائقين صغارل
  ؛وطنية حول نسبة التصادمات القاتلة المرتبطة بالمسكراتالتي لديها معطيات عدد البلدان 
  ؛ما فيها المعايير)(ب اتباستخدام الخوذ تتعلقشاملة لديها قوانين التي عدد البلدان 
 ؛اتعدد البلدان التي لديها معطيات وطنية حول معدالت ارتداء الخوذ 
 عدد البلدان التي لديها قوانين شاملة حول أحزمة المقاعد؛ 
 عدد البلدان التي لديها معطيات وطنية حول معدالت ارتداء أحزمة المقاعد (األمامية، والخلفية)؛ 
 خاصة بأحزمة سالمة األطفال؛ عدد البلدان التي لديها قوانين 
  رسمية لتنظيم اإلجهاد بين قائدي المركبات التجاريةالتي لديها سياسات عدد البلدان.  

  ةاختياري
  ؛وفقًا لنوع الطريق الطرق شبكةمعطيات وطنية حول السرعات على  لديهاعدد البلدان التي 
  ؛زمة سالمة األطفالمعطيات وطنية حول معدالت ارتداء أحعدد البلدان التي لديها 
  لأليزو تبنت المعايير الجديدةعدد البلدان التي ISO 39001؛ 
  عن التصادمات على الطـرق كفئـة مـن البيانـات المسـجلة عـن اإلصـابات  تقدم تقاريرعدد البلدان التي

 ؛المهنية
  تستضيف أسابيع دورية للسالمة على الطرق.عدد البلدان التي  

  5المؤشرات: القاعدة 
 يةأساس

  ثالث؛ فعدد البلدان التي تتطلب ُنُظم تأمين لجميع السائقين من ِقَبل طر 
 لطوارئ؛خدمات ال اً واحد اً وطنيهاتفيًا  اً صص رقمعدد البلدان التي تخ 
 لرعاية الرضوح. ةعدد البلدان التي لديها مراكز محدد  
  اختيارية
 ى تدريب خاص في رعاية الرضوح.عدد البلدان التي تلزم العاملين في رعاية الطوارئ بالحصول عل 

  
  
  

  المؤشرات: األنشطة الدولية 
   ةأساسي

 ؛عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق كمؤشر أساسي مجمع لكل األنشطة 
  حجـــم التمويـــل المخصـــص للســـالمة علــــى الطـــرق والـــذي يقدمـــه مجتمــــع المـــانحنين الـــدولي (بمـــا فيــــه

  .لمانحة، والمؤسسات، والقطاع الخاص، والمانحون اآلخرون)الوكاالت اإلنمائية والوكاالت ا
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العالميـة لقيـاس التقـدُّم الــُمحرز خـالل العقـد. وسـيتم تقيـيم العقـد وتنفيـذ  المعـالم البـارزةسيعول على عدد مـن 

هــذه الخطــة علــى فتــرات منتظمــة مــن ِقَبــل فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى 
. وســيتم إنشــاء مجموعــة عمــل للتقيــيم بغــرض تجميــع هــذه المعلومــات علــى الصــعيد العــالمي. وســيتم الطــرق

 التــي يــراد منهــاطريــة األساســية مــن خــالل إجــراء المســوحات القُ فــي فتــرة البــدء الحصــول علــى المعلومــات 
. وسـيتم 2012 والمزمـع نشـره فـي ،إعداد التقرير العالمي الثاني حول وضع السالمة على الطرق في العالم

سـيتم إعـداد تقـارير إضـافية  – الـالزم التمويـل تـوافروفـي حالـة ضـمان  – 2014نشر تقريـر ثالـث فـي عـام 
عـــن الوضـــع. وخـــالل عمليـــة التقيـــيم، ســـيتم تقيـــيم مؤشـــرات العمليـــة والحصـــائل. وســـيتم اســـتخدام التقـــارير 

ت المراجعـة العالميـة فـي منتصـف كأساس للمناقشـة أثنـاء عمليـا صة بالوضع وغيرها من أدوات الرصدالخا
المدة وفي نهايتها. أما على الصعيد الوطني، فسيقوم كل بلد بوضع نظام الرصد الخـاص بـه. ونحـن نأمـل 

 ز وٕاقرار الخطط.رَ أن تقوم البلدان بإعداد ونشر التقارير الوطنية وتنظيم الفعاليات لمناقشة التقدُّم الـُمحْ 
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