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  مالحظة

طريقة عرض المواد في هذا المنشور ال تعني ضمًنا التعبير عن أي رأي على اإلطالق من جانب األمانة التسميات المستخدمة و
العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سيادتها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها 

  .أو تخومها

 

  إقرار
 

 وضع األهداف اإلقليمية والوطنية للحد من الحوادث : العالميةالسالمة المروريةتحسين "مشروع هذا التقرير عن تنفيذ 
الممول من قبل حساب التنمية التابع لألمم المتحدة بتكليف من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، مع تمويل " المرورية

؛ تم إنجاز المشروع بالتعاون مع جميع أمانات مة المروريةالسال من السيدة آيت مكماهون، مستشار gTKPإضافي من قبل 
   .األمم المتحدة واللجان اإلقليمية



iv 

  األمم المتحدة
  األمين العام

-- 
  مقدمة لنشرة حساب التنمية باألمم المتحدة حول السالمة على الطرق

ا في حوادث المرور سنويآخرين  مليون 50أآثر من يصاب ، و حتفهممليون شخصيلقى فيه أآثر من في عالم 

  .خدمة أساسيةآ ة النشرتبرز أهمية هذهعلى الطرق، 

باإلضافة إلى التسبب في معاناة بشرية ال حصر لها، ف. أآثر من نصف ضحايا حوادث المرور في سن العملإن 

ى إلسنوية تصل تكلفة في حوادث المرور في جميع أنحاء العالم تتسبب حاالت الوفاة واإلصابات الناجمة عن 

المساعدات تلك التكلفة قيمة تجاوز تفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و. مئات المليارات من الدوالرات

  .يتلقونهاالتنموية التي 

وألن عدد . واقتصادية، وتنموية وصحية على المستوى العالمياجتماعية، أهمية للسالمة على الطرق ولذلك فإن 

هناك وبالتالي ف. فقد تتفاقم المشكلة بشكل أسرع، في الكثير من البلدانفي تزايد مستمر السيارات على الطرق 

  .واإلصابات التي يمكن تفاديهاجهد للحد من هذه الوفيات المزيد من الحاجة ملحة لبذل 

 وتتضمن تلك العوامل. تجنبهايمكن التي معروفة والعوامل المن تقع العديد من الحوادث المرورية بسبب عدد 

، ونظام أمان األطفال والخوذات، أحزمة األمان وعدم استخدام يات؛عات عالية أو تحت تأثير الكحولالقيادة بسر

 غير  والبنية التحتية؛عدم احترام مستخدمي الطرق المعرضين للخطر، بما في ذلك المشاة وراآبي الدراجاتو

المعرفة تجاوز الفجوة ما بين ولكن يجب علينا . ونحن نعرف آيفية التعامل مع هذه العوامل. اآلمنة للطرق

  .والتطبيق على أرض الواقع

تستهدف الحد من ضحايا حوادث المرور يكون لديها سجل أفضل للسالمة على وتظهر الدراسات أن البلدان التي 

 ةاعدمن شأنه المستحديد األهداف ف. على عكس البلدان التي تعوزها تلك األهداف أقل من الوفيات وعدد الطرق

  . المطلوبجراءات، وآسب الدعم السياسي والمؤسسياإلعلى اتخاذ األشخاص يز على تحف

 تحديد األهداف البلدان  يمكن أن تساعد عمليةألمم المتحدة آيفل اللجان اإلقليمية مشروع جديد من قبل تناولوقد 

 نتيجة هذا ة النشرههذوتمثل . سنتينزمنية مدتها على تنفيذ سياسات فعالة للسالمة على الطرق، على مدى فترة 

  .آل بلد ومنطقةبما يتناسب مع مبادئ توجيهية وتوصيات لوضع وتحقيق األهداف، فالمشروع يقدم . المشروع

وأحث الدول . الناجمة عن حوادث الطرق واإلصابات بالوفياتالجهات المعنية لكافة  ة النشرهذه وإنني أرشح

تعزيز التعاون تحت رعاية األمم على لسالمة على الطرق  ليناألعضاء في األمم المتحدة والشرآاء العالمي

 نقذ األرواحوتمستوى الوعي، وتحسن السالمة، نحن على ثقة من أنها سترفع ستراتيجيات التي المتحدة، لتنفيذ اإل

  .في نهاية المطاف

بان آي مون
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  المقدمة 1القسم 
 

  المقدمة 1.1
 

حيث تحصد حوادث  .اعية واالقتصادية، الصحية العامة والمرتبطة بالتنميةتعد مشكلة اإلصابات المرورية على الطرق من المشكالت االجتم
تتحمل  . مليون بجروح من جراء تلك الحوادث على الطرق آل عام50 مليون شخص، آما يصاب ما ال يقل عن 1.3الطرق حياة أآثر من 

 حيث تمثل الحوادث المرورية على الطرق أحد  من هذا العبءالدول النامية والدول ذات االقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية الجزء األآبر
فعلى سبيل المثال عندما يلقى عائل أسرة  . على الفقراء في الدول المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخلناسبًاقضايا التنمية التي تؤثر تأثيًرا غير م

 في المائة من إجمالي 3 إلى 1ستنزف الحوادث المرورية عادة من تو .حتفه أو يصاب بالعجز في حادث مروري فإن األسرة آلها يلم بها الفقر
  .الناتج المحلي ألي دولة

 
 عاًما قامت خاللها المنظمات العالمية 60منذ ما يقرب  السالمة المروريةوقد أقرت منظومة األمم المتحدة ودولها األعضاء بالحاجة إلى تحسين 

 والبنك (WHO)   من بينها اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية المروريةالسالمةبمجموعة واسعة من أعمال  واإلقليمية
  .الدولي

 
 في منظومة األمم المتحدة وذلك من خالل إنشاء السالمة المروريةدوًرا رائًدا في أنشطة ) ECE(آان للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 وتبع ذلك مجموعة عمل من المختصين في مجال السالمة 1950ية من الحوادث على الطرق في مارس الوقاب تصة ومعنيةمجموعة عمل مخ
   ).GE. 20(المرورية على الطرق 

 
 المنظمات غير  فيهاهيئة حكومية دولية تلعببمثابة ، وهو )WP.1(حزب عامل معني بالسالمة المرورية على الطرق  ، تم إنشاء1988في عام 

يات القانونية لألمم المتحدة التي تهدف إلى التوفيق بين مراقب لآللتتمثل وظيفته األساسية في أن يكون بمثابة  .لة دوًرا فعاًالالحكومية ذات الص
باتخاذ إجراءات عالمية من خالل وضع وتعديل اللوائح والتوصيات  وفي هذا السياق نجد أن التزام اللجنة االقتصادية ألوروبا .المرورية القواعد

فاالتفاقيات بشأن المرور على الطرق وبشأن الالفتات واإلشارات على الطرق الموقعة عام  .قنية المتعلقة بالسالمة يمثل أمًرا بالغ األهميةالت
، وغيرها من اآلليات القانونية األخرى ذات الصلة التي تعالج العوامل الرئيسية لحوادث الطرق مثل سلوك مستخدمي الطرق، والسيارات 1968

  . وتشجيع اتخاذ إجراءات عالمية بطريقة منهجية احترازيةالسالمة المروريةالبنية التحتية، تعد جميعها مساهمات حقيقية في تحسين و
 

 منذ عام السالمة المرورية، تعمل على (ESCAP) التابعة لألمم المتحدة المحيط الهاديآما آانت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا و
   .ين أن اللجان اإلقليمية األخرى بدأت تعمل في هذا المجال في اآلونة األخيرة، في ح1951

 
  عامة نظرة 1.2

 
حوادث الطرق هي آارثة عالمية متفاقمة تزهق األرواح " الصادر عن الصليب األحمر الدولي من أن 1998العالمية لعام  حذر تقرير الكوارث

 إلى العبء المتزايد االنتباهومنذ ذلك الحين، تم  ".ئها الماليين من المستضعفين بشكل أآبروتدمر سبل العيش، وتعرقل التنمية، وتخلف ورا
 أول تقرير عالمي عن الوقاية من حوادث الطرق  والبنك الدولي(WHO)  نشرت منظمة الصحة العالمية2004الطرق، وفي عام  لحوادث

(WHO 2004).   
 

القرار رقم  ، و2005أآتوبر لشهر  60/5القرار رقم و 2004 أبريل لشهر 58/289تحدة رقم قرارات الجمعية العامة لألمم المأبرزت وقد 
 60/5 وعلى وجه الخصوص، فالقرار .على الصعيد العالميحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين سالمة الطرق ال.2008 مارس لشهر62/244

جميع الدول " يدعو 62/244، والقرار السالمة المروريةات مستقبلية بشأن  التخاذ إجراءهيئاتيعزز تفويض لجان األمم المتحدة اإلقليمية وال
األعضاء إلى المشارآة في المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل لجان األمم المتحدة اإلقليمية لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة 

  ".المرور على الطرق وأيًضا األهداف اإلقليميةالدخل في وضع أهدافها الوطنية المتعلقة بالحد من حوادث 
، من خالل مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع بالتعاون السالمة المرورية زيادة االلتزام السياسي بإلى اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة تدعوا

   .المعنية بها  في المناطق السالمة المروريةة في تحسين مع الشرآاء العالميين الرئيسيين للسالمة على الطرق، آما تساهم اللجان اإلقليمي
 

المحيط و آلسيا واالجتماعية االقتصادية دخل االتفاق الحكومي الدولي بشأن شبكة الطرق السريعة األسيوية التي تم تطويرها تحت رعاية اللجنة
لية قانونية لألمم المتحدة في آسيا تشمل أحكاًما للسالمة على  وهو أول آ2005، حيز التنفيذ في عام (ESCAP) المتحدة لألمم التابعة الهادي
مؤتمًرا وزارًيا بشأن النقل في بوسان، وجمهورية  المتحدة لألمم التابعة المحيط الهاديو آلسيا واالجتماعية االقتصادية وقد نظمت اللجنة .الطرق

، قامت ، وعلى هذا األساسالمحيط الهادي في آسيا والسالمة المروريةحسين ، والذي تبنى خالله الوزراء إعالًنا بشأن ت2006آوريا، في نوفمبر 
   .بوضع عدد من األهداف والغايات و المؤشراتالدول األعضاء في اللجنة 

 
شرآاء في وغيرها من ال) ECA(آما أن المؤتمر األفريقي للسالمة على الطرق، الذي اشترك في تنظيمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

 والذي تبنى فيه الوزراء المشارآون إعالن أآرا والتزموا فيه بالعمل مًعا لوقف انتشار هذا الوباء المتزايد المتمثل 2007أآرا، وغانا، في فبراير 
   .الملموسة في الموت و اإلصابات على الطرق األفريقية، يعد مثاًال آخر للمساهمات

 
) االسكوا(في إقليم شرق المتوسط نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا للسالمة المرورية قليمية وقد تم عقد عدد من االجتماعات اإل

   .(ESCWA)التابعة لألمم المتحدة 
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المعنية  وشرآاء آخرين برعاية أول منتدى للجهات (ECLAC)قامت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

وقد خطط المشارآون في هذا المؤتمر الخاص . 2006 بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في سان خوسيه، في سبتمبر السالمة المروريةب
 إلنشاء  في األمريكتين، وتبنوا إعالن سان خوسيه، والذي يتضمن دعوةالسالمة المروريةبأمريكا الالتينية التخاذ عدد من اإلجراءات من أجل 

   .السالمة المروريةلجنة إقليمية لمساعدة الدول على التعاون في مجال 
 

ي ت، وال"وضع أهداف الحد من الحوادث المرورية على الطرق اإلقليمية والوطنية : على الصعيد العالميالطرق السالمة على تحسين" إن مشروع
هذا المشروع  ويدرك. 2009-2008للفترة ) UNDA(اب األمم المتحدة للتنمية ، يتم تمويله من حس62/244 قرار الجمعية العامة ايشير إليه

السالمة أهداف   لمساعدة الحكومات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لتطويره وضع تم، وقدالسالمة المروريةقيمة األهداف في تحسين 
تشمل األنشطة التي تتم . 2015يدة من أجل تحقيق هذه األهداف بحلول عام  اإلقليمية والوطنية ولتبادل الخبرات بشأن الممارسات الجالمرورية

، ومدخالت السالمة المروريةفي إطار المشروع اجتماعات إقليمية، وخدمات استشارية، ودراسات حالة، وتقريًرا عن وضع وتحقيق أهداف 
   .2009 نوفمبر 20-19 الذي ُعقد في موسكو في الفترةللسالمة المرورية للمؤتمر الوزاري العالمي 

 
آما . 2009 في مينس، روسيا البيضاء، في مايو (CIS) الدول المستقلة لكومنولثفي إطار المشروع ، نظمت اللجنة االقتصادية ألوروبا ندوة 

هذه المناسبة وقعت ب. 2009، اليونان، في شهر يونيو "Halkida"لدول جنوب شرق أوروبا عقد في هالكيدا للسالمة المرورية تم تنظيم مؤتمر 
، والعبون من المنتخب الوطني لكرة السلة في اليونان، إعالًنا يطالب )فيبا أوروبا(اللجنة االقتصادية ألوروبا، واالتحاد األوروبي لكرة السلة 

 لخبراء من مة المروريةالسالآما عقدت ندوة بشأن دراسة ميدانية حول  ".اللعب النظيف في مالعب آرة السلة وعلى طرقناوبالعمل الجماعي "
، بالتعاون مع إدارة الطرق السويدية، تلتها ندوة 2009للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في السويد، في نوفمبر  اللجنة االقتصادية ألوروبا

   .في قيرغيزستانللسالمة المرورية وطنية 
 

مناطق عديدة حول العالم بالتعاون مع الجهات  اللجان اإلقليمية فينظمت هذه المؤتمرات واالجتماعات في إطار هذا المشروع من قبل جميع 
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي آما نظمت لجنة  . في العالم السالمة المرورية المعنية الرئيسية في مجال

"ESCAP" عالوة على . 2009وسبتمبر  2008 ، في أآتوبر ة المروريةالسالم في بانكوك تايالند اجتماعات لفريق من الخبراء حول تحسين
أهداف للحد من الحوادث على الطرق اإلقليمية والوطنية، في منطقة اإلسكوا  ذلك تم عقد ورشة عمل في أبو ظبي ، اإلمارات بشأن وضع

)ESCWA(،  في دار السالم، تنزانيا، في يوليو "جعل الطرق آمنة في أفريقيا"آما تم تنظيم مؤتمر وورشة عمل حول . 2009في يونيو 
وتم تنظيم عدة حلقات عمل في إطار هذا المشروع من قبل اللجنة االقتصادية في بوينس . "ECA "، من قبل اللجنة االقتصادية ألفريقيا2009

   .2009 و في جورج تاون ، غيانا ، في أغسطس 2009مايو   ، في مدينة بنما في2008آيرس، األرجنتين، في نوفمبر 
 

وقد تم  .السالمة المروريةهذا التقرير أهداف المشروع، وأنشطته اإلقليمية، والقضايا الرئيسية المتعلقة باإلعداد الناجح وتحقيق أهداف  يعرض
  ). gTKP(بتكليف من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا؛ وقد تم توفير تمويل إضافي من الشراآة العالمية لنقل المعرفة 

 
 في ضوء النتائج الناجحة التي حققتها البلدان التي UNDA هو الموضوع الذي تم اختياره لمشروع السالمة المروريةقد آان الترويج ألهداف و

 تحقيق األهداف على مكانيةمتزايد على الصعيد العالمي إل إدراكهناك  .استخدمت األهداف آجزء من إستراتيجية فّعالة للسالمة على الطرق
 على مدى العقد المقبل إذا ما أمكن السيطرة على االتجاهات السالمة المروريةالمطلوب من مستوى الويين اإلقليمي أو الوطني لتعزيز المست

  .المتفاقمة الراهنة في حوادث المرور وعكس اتجاهها
 

 في العالم والتي السالمة المروريةلعمل من أجل ويناقش القسم التالي آيف يمكن أن تسهم األهداف في جعل طرق العالم أآثر أمًنا في عقد من ا
  . وقد ُقدم ملخص هذا التقرير إلى المؤتمر. 2009في موسكو في نوفمبر للسالمة المرورية نوقشت في المؤتمر الوزاري العالمي األول 

 
   أهداف المشروع ودوافعه 1.3

 
 .من الحوادث وتبني نهج نظام آمن من خالل وضع أهداف طموحة للحد السالمة المروريةيتم تحسين أداء 

 

   خططيأهمية وجود منهج 1.3.1
 

و . 1980لسالمة على الطرق هي المنهج المتبع بشكل متزايد في العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية منذ أواخر الخططية لبرامج الأصبحت 
منظمة " (لسالمة على الطرقل  خططيةبرامج"ذي يحمل عنوان ال" OECD"  االقتصادية، خلص تقرير منظمة التعاون والتنمية1994في عام 

  :إلى أن ) 1994التعاون والتنمية، 
 

 .يزيد من احتمال تنفيذ سياسات السالمة للسالمة المرورية  خططيةوجود أهداف وبرامج  •
يمكن أن تؤدي  .البرنامجذلك  طرحتغير سلوآها بمجرد للسالمة المرورية خططية المؤسسات في تلك البلدان التي لديها برامج  •

ويتطلب بصورة عامة مزيدا من التنسيق  إلى التكامل بشكل أفضل للجهود المؤسسية القائمة،للسالمة المرورية  الخططيةالبرامج 
 .وغالبا ما يحدث تخصيًصا أآثر ترآيزا للموارد

 مثل هذه األهداف، فتحديد األهداف يؤدي إلى دتقي يفتلك الت ذات األهداف المحددة نطاقا أوسع من السالمة المروريةتمتلك برامج  •
 .وجود برامج أفضل وأآثر واقعية

 
 في المقاطعات النرويجية، وخلص إلى أن المقاطعات التي تحدد السالمة المرورية، باختبار أداء ) Elvik 1993(وقد قام تقرير بحثي نرويجي 

آما تم استعراض  . من تلك المقاطعات التي لم تفعل ذلكالسالمة المروريةفي تحسين  آانت أآثر نجاًحا السالمة المروريةأهدافا آمية تستهدف 
  ما هي الرؤية :"السالمة المرورية"في التقرير الذي يحمل عنوان " OECD"وضع األهداف من جانب منظمة التعاون والتنمية 
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)OECD 2002( هناك عدة أسباب لتحقيق  .برامج فعالة للسالمة على الطرق، والذي خلص إلى أن األهداف قد أثبتت أنها أداة قيمة في وضع
  :للسالمة المرورية  لمزيد من الفوائد السالمة المروريةأهداف 

 
 . السالمة المرورية أهمية يبينوضع األهداف  •
 .تحفز األهداف الجهات المعنية وتعمل على زيادة المسئولية بشأن تحقيق النتائج •
 .ن الحكومة جادة في الحد من الحوادث على الطرقاألهداف تنقل رسالة مفادها أ •
 من الشعور بالملكية من خالل خلق المزيد من المسئولية، وإقامة المزيد من الشراآات ، والقيام بمزيد من  األهداف دون الوطنيةتعزز •

 . العمل
 .توفير الموارد السياسات وتغييروالوعي العام وتحفز السياسيين لدعم  ترفع األهداف وعي وسائل اإلعالم •

 
تم وضع أهداف إقليمية في إطار المؤتمر األوروبي لوزراء النقل   ، وضعت العديد من الدول أهداًفا وطنية ، وباإلضافة إلى ذلك2004في عام 

)ECMT ( وبي،  ، وبالنسبة لدول االتحاد األور2012 - 2000 من  في الفترة%50للدول األعضاء، وذلك لتخفيض حاالت الوفيات بنسبة
 .وقد آانت هذه األهداف طموحة ولكن آان هناك تفاوًتا في العمل على تحقيقها . 2010 - 2001للفترة % 50يتمثل الهدف في تخفيضها بنسبة

 أن الدول التي لديها أهداف آان أداؤها) 2006وونغ وآخرون ( دولة من دول منظمة التعاون والتنمية 14وقد أظهر استعراض ألداء السالمة في 
، فإن الدول التي لديها أهداف آانت نسبة الوفيات فيها  عام ، وبشكل1999 - 1981أفضل من أداء تلك البلدان التي ليس لها أهداف خالل الفترة 

منظمة (بشأن الوقاية من حوادث المرور  2004 وقد أوصى التقرير العالمي الصادر في عام . من الدول التي ليس لها أهداف%17أقل بنسبة 
غير أن هذه األهداف ينبغي أن تشمل أهداًفا طموحة للسالمة المرورية بأن االستراتيجيات الوطنية )  المصدر آنف الذآر2004لصحة العالمية ا

هداف ال األ وضعومع ذلك فإن،  . تلك األهدافلتحقيق واضحةمن الخطط الوطنية التي تحدد تدخالت  ومدعومةقابلة للتحقيق، يجب أن تكون 
 بشأن 2012يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف عام " OECD"الضرورة تحقيقها، وعدد قليل من دول منظمة التعاون والتنمية يضمن ب

  .األداء الحالي
 

ز ، والنظر في آيفية وضع وتحقيق األهداف الطموحة التي تتسم بالتحدي، فقد أعد مرآالسالمة المروريةومع اإلقرار بالحاجة إلى استعراض أداء 
فريًقا من الخبراء الستعراض ما ) ECMT(المؤتمر األوربي لوزراء النقل ) / OECD( منظمة التعاون والتنمية بين المشترك بحوث النقل

للسالمة المرورية األهداف الطموحة  :نحو الصفر"ويصف التقرير الذي يحمل عنوان  .السالمة المروريةتوصل إليه العلم في مجال تحسين أداء 
 لتحقيق أهداف طموحة جًدا على المدى السالمة المروريةالتحول األساسي الالزم في التفكير بشأن )" OECD 2008( اآلمن النظامومنهج 
  .إطار عمل لتوصيات هذا التقرير" نحو الصفر"تقدم النتائج التي توصل إليها التقرير  .الطويل

 
 

  "نحو الصفر"توصيات تقرير 
 

 السالمة المروريةأجل تبني رؤية طموحة للغاية من  .1
  للتحرك بصورة منهجية نحو تحقيق الرؤيةرحليةوضع أهداف م .2
  يعد ضرورًيا لتحقيق أهداف طموحة يوضع منهج النظام اآلمن، والذ .3
 استغالل التدخالت التي ثبتت جدواها لتحقيق فوائد مبكرة  .4
 اليجمع البيانات الكافية وتحليلها لفهم مخاطر حوادث التصادم واألداء الح .5
 السالمة المروريةتعزيز نظام إدارة  .6
 تسريع عملية نقل المعارف .7
  السالمة المروريةاالستثمار في  .8
 تعزيز االلتزام على أعلى المستويات الحكومية .9

 
 

  أنواع األهداف 1.3.2
 

وحة في آثير من الدول، وعادة ما حيث ُتستخدم األهداف الطم . أهداًفا طموحة أو قائمة على أساس تجريبي السالمة المروريةقد تكون أهداف 
ج المحافظ هوهي تمتاز بالطموح ويمكن أن تنطوي على تغيير في االتجاه من المن .تطمح إلى عمليات طموحة لتخفيض نسبة الوفيات على الطرق

الة في خلق حوار مفصل بين ، وربما ال تكون فعللسالمة المرورية ومع ذلك، فهي ليست مرتبطة بتدخالت محددة أو برامج  .للحد من الحوادث
 قد فإنهاإذا آانت تلك األهداف ال تعتبر مجدية وقابلة للتحقيق،  .الحكومة والجهات المعنية والجمهور المطلوب لضمان وجود عمل مستدام وناجح

األهداف الطموحة أفضل تمثل  . والبرامجالسالمة المروريةتقوض من مصداقية تحديد األهداف وتخفق في أن تؤدي إلى تحسينات في إدارة 
الوفيات واإلصابات الخطيرة، " عدم وجود" ، مثل تحقيق حالة الصفر السالمة المروريةوسيلة لوضع رؤية طويلة األجل لعمليات تحسين 

  .بالتزامن مع وضع أهداف مؤقتة إلدخال تحسينات آمية على مدى فترات زمنية محددة
 

الناجمة  األساسية في البالد وذلك في ما يتعلق بدرجة قبول حوادث الطرق جتماعيةقيم االال إلى يةالسالمة المرورتشير وجهات النظر الخاصة ب
نجد أن  على سبيل المثال .أن يقتل شخص أو يصاب إصابة خطيرة نتيجة لحوادث الطرقترفض فقد تبنت بعض الدول القيمة التي  . التنقلعن

 تلك مراعاةبول أن يقتل األشخاص أو يتعرضوا إلصابة خطيرة نتيجة لحوادث السير وأنه يجب قممن غير ال"تنص على أنه  رؤية السويد للصفر،
وثمة نهج مماثل ُاتخذ في هولندا مع رؤية طموحة ترتكز على السالمة المستدامة والتي  ".تصميم وتشغيل نظام النقل على الطرق عندالقاعدة 

وسيتم وصف نهج النظام اآلمن هذا في جزء  .بًال للخطأ البشري من قبل مستخدمي الطرقوجعل الطرق أآثر تق ترآز على منع عمليات التصادم
  الحق

 
، وهي الرؤية " أن يكون لديها أآثر الطرق أمانا في العالم "2010 السالمة المروريةوقد تبنت بلدان أخرى لرؤى أخرى مثل رؤية آندا حول 

  .2010 ما بعد عام اتيجيةإلسترالتي تم اقتراحها أيضا في بريطانيا العظمى 
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هذا يعني أنها يجب أن تعكس األثر المتوقع  .عمليال قائمة على أساس التجريب السالمة المروريةلدعم رؤى  المرحليةيجب أن تكون األهداف 

 آلثارألدلة التجريبية السابقة وعادة ما تستند األهداف القائمة على التجريب إلى تحليل ا .السالمة المروريةللتدخالت التي وردت في إستراتيجية 
وبهذه الطريقة يمكن أن تكون األهداف مرتبطة بإستراتيجية لتحقيقها  في الماضي والمستقبلنحو الحوادث التدخالت، إلى جانب تحليل االتجاهات 

يعد جمع وتحليل البيانات  .ئيسيةالمساءلة وتخصيص المسؤولية بين الحكومة والهيئات الر الوضوح بشأن  توفرالسالمة المروريةوخطة إلدارة 
 تحقيق التقدم الالزم لبلوغ لرصد نتائج البرامج من أجل ضمان آذلك السليمة جزء ال يتجزأ من عملية تحديد األهداف القائمة على أساس تجريبي و

  .الهدف
 

 المحصلة  .، أو أهداف النتائجسطة المدىمتونتائج أهداف ذات نهائية،  محصلة ذات أهداف :يمكن أيضا وضع األهداف على مستويات مختلفة
أما . الوفيات" إنعدام"مثل صفر  المدىالنهائية تشير عادة إلى العدد اإلجمالي السنوي لحوادث الطرق، إما لسنة محددة أو آجزء من رؤية طويلة 

 ، أو مؤشرات أداء السالمة ، تحدد  المدىتوسطة مالنتائج بينما أهداف.  سنوات10األهداف التي تعتمد على الزمن غالبا ما تكون محددة لفترة 
الحد من عوامل الخطر الرئيسية، مثل السرعة والقيادة تحت تأثير ب هاويمكن ربط .السالمة المرورية إستراتيجيةأهدافا لعناصر محددة في 

أنها قد تكون محددة جغرافيًًا أو تتصل بجماعات معينة آما  .الكحول، وحزام األمان واستخدام الخوذة الواقية ، أو بالسيارة ومعايير البنية التحتية
أهداف النتائج هي المتسلمات المادية ، مثل عدد من العمليات الفعلية للحد من السرعة والتي ترتبط بوسيلة لتحقيق النتيجة  .من مستخدمي الطرق

  .المرجوة
 

يفوق توافر البيانات  النهائية بالمحصلة الخاصةلبيانات اتوافر   فإندول، ألهداف ذات المحصلة النهائية ، وفي آثير من الفي الغالب يتم وضع ا
آما  . زيادة الوعي بمخاطر الحوادث وأولويات العمل في دولة مالها أهميتها فيبيد أن مثل هذه البيانات المفصلة  .بالنتائج متوسطة المدىالخاصة 

وفي ناسب، من أجل توزيع التدخالت بكفاءة في المناطق األآثر عرضة للمخاطر،ستراتيجيات على النحو الماال وتصميملوضع أنها ضرورية 
  )2006 وآخرون Wegman( .تأثيراتاللرصد آذلك ، والمناطق التي يمكن أن يحدث بها أآبر قدر من التحسينات الممكنة

 
يمكن أن توفر قوة دفع مفيدة لوضع هدف وطني فضال فاألهداف اإلقليمية  .اإلقليميالمستوى األهداف على المستوى الوطني أو  وضعيمكن أيضا 

يمكن القول بأنه بدون وجود أهداف وطنية مدعمة ومتسقة فإن احتمال تحقيق األهداف اإلقليمية يكون  .آلية لتوحيد األداء اإلقليمي أنها توفرعن 
السالمة إلقليمية تشجيع الحكومات الوطنية لتحديد أولويات من الفوائد الرئيسية لألهداف ا . مسؤولية وطنيةالسالمة المروريةمحدوًدا ذلك ألن 

فهي تحظى بقيمة خاصة بالنسبة للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل آوسيلة  .، وتوفير مقياًسا لمستوى التقدم الضروري والمنشودالمرورية
للسالمة المرورية خطوة أولى ضرورية لوضع برنامج مرورية للسالمة الآما قد يمثل التأييد الوزاري للهدف اإلقليمي  .السالمة المروريةلتعزيز 

، وتسليط الضوء السالمة المرورية في إقليم ما هو وسيلة قيمة إلبراز أهمية ذي يتم تحقيقهعالوة على أن الرصد المنتظم للتقدم ال .في دولة ما
الدول أن يظهر أدائها  حيث ال تريدمحرز يمكن أن تمثل حافًزا مفيًدا البيانات المقارنة بشأن التقدم ال .بحاجة لمزيد من العمل على المناطق التي
  .سيئا مقارنة بغيرها

 
ال توجد قاعدة ثابتة لما يجب أن تكون عليه األولويات، األهداف اإلقليمية أو الوطنية، وأنه من المرجح أن بعض الدول سوف تضع األهداف في 

ومع ذلك، يمكن أن يعمل االتفاق  .ات الدخل المرتفع والتي بها برامج تقليدية للسالمة على الطرقمقدمة األهداف اإلقليمية، وخاصة في الدول ذ
  .على أهداف إقليمية على رفع مستوى الطموح، وزيادة الترآيز على النتائج

 
   على الصعيد الوطنيلسالمة على الطرقاأمثلة على أهداف   1.3.3

 
 ، بجانب العديد من األهداف الفرعية التي تتصل بالحد من 2007 و 1996بين عامي % 50 بنسبةآان لدى السويد هدف لتخفيض حاالت الوفاة

أنواع معينة من الحوادث مثل حوادث التصادم المباشرة من األمام وحوادث المرآبات الفردية، والحد من القيادة بسرعة وزيادة استخدام حزام 
 أقل بكثير من الهدف المحدد ويجري اآلن وضع وتعد هذه النسبة, 20%ث المميتة بنسبة  الحوادضت انخف2007 بحلول عام إال أنه .األمان

  .  تتوافق مع رؤية طويلة األجل لمنهجية الصفر2020مع وضع أهداف لعام للسالمة المرورية إستراتيجية جديدة 
 

 -1996 بالمقارنة مع فترة  2010 – 2008في  30 %نسبةوقد اعتمدت آندا هدًفا وطنًيا يتمثل في الحد من عدد الوفيات واإلصابات الخطيرة ب
األهداف  .إلى أهداف فرعية تفصيلية تتضمن أنواًعا محددة من حوادث التصادم وآذلك مجموعات محددة من مستخدمي الطرق ، باإلضافة2001

  .السابقة وعلى اإلنجاز المقدر في المستقبل اإلنجازاتالفرعية آانت تعتمد أساسا على 
 

واإلصابات القاتلة  الحوادثجميع بالنسبة ل% 40بنسبة  لتخفيض 2000 في عام 2010بريطانيا العظمى، تم وضع هدف وطني لعام وفي 
آان هذا الهدف قائم على أساس تجريبي . 1998-1994بالنسبة لألطفال ، على أساس المتوسط المحقق خالل الفترة % 50 وبنسبة  الخطيرة

ومعدالت تلك الحوادث لكل آيلومتر من قبل  التوجهات الخاصة بحوادث التصادم تم اختبار " .من األسفل إلى األعلى"باستخدام المنهج التحليلي
آان أحد األهداف  . اإلجراءات المحتملة مع مراعاة نمو الحرآة المرورية المختلفة وسيناريوهات تنفيذ السياساتوتم تقييم أثرمستخدمي الطرق، 
عظمى الفريدة من نوعها يتمثل في الحد من الخسائر البشرية إلى حد آبير في مناطق تفتقر إلى االهتمام االجتماعي، وبالتالي الفرعية لبريطانيا ال

وقد  . الحكومة في مجال السياسة االجتماعية لتحسين خدمات الرعاية االجتماعية في هذه المناطقات مع أولويالسالمة المروريةتم دمج سياسة 
الوصول ب الخاصالهدف تحقق آما ، 2010 وتحقيق هدف عام ,%40، بنسبة 2008فيات واإلصابات الخطيرة بحلول عام انخفض عدد الو
 29%ومع ذلك، فان انخفاض الوفيات إلى  .%59بين األطفال حيث انخفضت نسبة الوفيات واإلصابات الخطيرة إلى %50بنسبة الوفيات إلى

 خاصة بالوفيات 2020ويجري التشاور بشأن وضع أهداف جديدة لعام  .لوبة بالنسبة لإلصابات الخطيرةق في تحقيق النسبة المطاخفيشير إلى اإل
   .واإلصابات الخطيرة بشكل منفصل

  
  األهداف الطموحة الطويلة األجل ونهج النظام اآلمن  1.3.4

 
 جديًدا لصياغة اإلستراتيجية والتخطيط التي ترآز إلى عادًة ما يكون وضع األهداف لمدة عشر سنوات، ولكن هناك العديد من الدول اتخذت نهًجا

 مما يعكس الحاجة إلى السالمة المروريةوهذا يمثل تحوال جذريا في قطاع  .األهداف الطموحة الطويل األجل، باإلضافة إلى األهداف العددية
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حيث أن هذه الرؤى آانت تعتبر من  .ى مثل الطيرانمستوى مرتفع من الطموح للوصول إلى معايير السالمة المشترآة مع قطاعات النقل األخر
األعداد الكبيرة من الوفيات واإلصابات ب حيث اإلقرارقبل غير قابلة للتحقيق، إال أنها أصبحت اآلن غير مقبولة سياسًيا في عدد متزايد من الدول 

ي القضاء على الوفيات واإلصابات الخطيرة على المدى وبالتالي فقد أصبح المستوى المالئم من الطموح يتمثل ف .الخطيرة على شبكة الطرق
  .الطويل

 
وهذا التحول في الطموح يتطلب تحوال آبيًرا في السياسة وتعهد باالبتكار لتحقيق النتيجة المرجوة، بدال من االعتماد على التوقعات الحالية 

 التي تستند إلى األدلة، حيث تمثل األخيرة معلًما على طريق الوصول وهذا يعني الجمع بين األهداف الطموحة واألهداف .والمتوقعة لألداء وحدها
   .إن التحول الكبير المطلوب في السياسة يتمثل في نهج النظام اآلمن .إلى الهدف النهائي، ومع التدخالت التي يصوغها مستوى الطموح

 
  األساس المنطقي في أن مستخدمي الطريق ال يجب أبًدا أنيتمثل ".نحو الصفر"وقد تم شرح نهج النظام اآلمن بالتفصيل في سياق تقرير 

وهذا يؤدي إلى الحاجة للتفكير المبتكر بشأن  .يخضعوا لتأثير مستويات الطاقة والتي تكون آافية للتسبب في الموت أو اإلصابة الخطيرة
و خارج السيارة، والحد من السرعة المرورية للتحكم في التدخالت، بما في ذلك تطوير البنية التحتية ، وتحسين سالمة المرآبات لمن هم داخل أ

ويتطلب األمر فهًما واضًحا ألنواع  .قوة التصادم على نحو أفضل وتقليل مخاطر اإلصابة، وخاصة لمستخدمي الطرق األآثر عرضة للخطر
آما يجب  .رتفعة من االمتثال لمستخدمي الطرقالتصادم والمخاطر المرتبطة بها، ووجود تشريعات مالئمة وإجراءات تنفيذية لتحقيق مستويات م

 مع السالمة المروريةأن تكون هناك ضوابط آافية على عملية وصول السائقين إلى الطرق من خالل التدريب ونظم االختبار، والتنسيق بين 
مخاطر التصادم وحدتها، وإدارة العالقات وتدعو الحاجة إلى الترآيز على عمليات التفاعل بين التدخالت للحد من  .األهداف المجتمعية األخرى

السالمة تعد القدرة على توفير إدارة مؤسسية آافية ألولويات  .بين الطرق والمرآبات، وبين السيارة والسائق ومستخدمي الطرق، والبنية التحتية
  .ة المطبقة هي عنصر أساسي في المناطق التي تكون بحاجة إلى عمل يتعدى مستوى األعمال التقليديالمرورية

 
   UNDA  مشروعهدافألاألهداف والمنهجية  3.51.

 
للحد من الحوادث المرورية على  في وضع األهداف اإلقليمية والوطنية آان الشروع :العالمي على الصعيد السالمة المرورية تحسين مشروع

 ، التي أعيد تأآيدها في القرار رقم 60/5امة األمم المتحدة رقم الطرق استمراًرا للجهود الرامية إلى تنفيذ التوصيات الواردة في قرار الجمعية الع
، والحاجة إلى مزيد من تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة مع األخذ في السالمة المرورية والتي تنص على أهمية معالجة مسائل 62/244

ي ترآز على أهداف محددة قائمة على دليل أنها وسيلة ناجحة لرفع  التالسالمة المروريةوقد أثبتت برامج  .االعتبار احتياجات الدول النامية
ولهذا السبب، فإن هذا المشروع الذي يرآز على مساعدة الدول المنخفضة  . في العديد من الدول المتقدمةالسالمة المروريةمستوى أداء 

التي يمكن للسالمة المرورية ويدهم بأمثلة للممارسات الجيدة  للحد من الحوادث على الطرق ولتزة ووطنية إقليميًاوالمتوسطة الدخل لوضع أهداف
  .2015أن تساعدهم على تحقيق األهداف المحددة بحلول عام 

 
حيث إنها تحتاج إلى التطوير في  .، يجب أن نعلم أن األهداف ليست غاية في حد ذاتهاالسالمة المرورية حقيقي في مستوى تحقيق تقدملنجاح في ل

 في آل السالمة المروريةويرآز المشروع على سلسلة من الندوات حول  . والتي تدعمها إستراتيجية لتحقيقهاالسالمة المروريةة سياق تحسين إدار
من مجال من مجاالت اللجنة اإلقليمية لألمم المتحدة التي من شأنها أن توفر معلومات عن وضع األهداف والتدخالت بشأن الممارسات الجيدة التي 

تمثل هذه الندوات نقطة انطالق لعملية التنمية التي تحتاج إليها  .السالمة المروريةجاح في الدول ذات السجالت الجيدة في مجال استخدمت بن
وتهدف الندوات إلى الجمع بين الدول التي تواجه  .الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل إلحراز تقدم في الحد من الحوادث المرورية على الطرق

السالمة أو برامج / من الدول التي نجحت فيها األهداف لدعم سياسات والسالمة المروريةلة مع مجموعة واسعة من الخبراء في مجال مشاآل مماث
  .العالميعلى الصعيد  السالمة المرورية لتحسين ةيمثل تبادل المعارف هذا عنصًرا حيوًيا من اإلجراءات الالزم .المرورية
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  منإستراتيجيات النظام اآل
 

  : نهج النظم اآلمنة طبيق لت الالزمةالعناصر الرئيسية لإلستراتيجيات" نحو الصفر" يحدد تقرير
 .فهي تهدف إلى القضاء على جميع الوفيات واإلصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث الطرق على المدى الطويل •
لطرق غير معصومين من الخطأ وسيستمر وقوع آما أنها تدرك أنه على الرغم من وجود جهود للوقاية، فسوف يظل مستخدمو ا •

 .الحوادث
آما تؤآد على ضرورة تحمل العاملين في مجال تصميم النظام المسؤولية عن ضمان عدم وقوع وفيات أو إصابات خطيرة تحدث  •

متثال للقواعد والقيود نتيجة الستخدام نظام النقل على الطرق، وأولئك الذين يستخدمون هذا النظام بحاجة إلى تحمل المسؤولية عن اال
 .فوضع أو تعزيز االستعدادات الحالية للرصد المستقل ألداء مصمم النظام من شأنه دعم أداء النظام اآلمن .التي يفرضها النظام

آما تهدف إلى تطوير نظام نقل أفضل قادر على استيعاب ومعالجة الخطأ البشري عن طريق الحد من قوة التصادم بإدارة العالقة  •
 .متبادلة بين جميع مكونات نظام النقل، السيما من خالل اإلدارة المحسنة للبنية التحتية للطرق، والسرعة والسياراتال

حلول مبتكرة  تطبيق من االمتثال للقواعد الحالية، والتي ال يمكن تحقيقها إال من خالل %100إنها تسعى إلى تحقيق نسبة تقارب  •
 .التكنولوجيات الجديدة تشمل

تعتمد على هياآل إدارية شاملة تضم جميع الهيئات الحكومية الرئيسية وغيرها من المنظمات التي لها دور في تحديد عمل نظام وهي  •
 .النقل بشكل آمن 

وهي تكيف القرارات المتعلقة بإدارة السالمة مع قرارات التخطيط والنقل وآذلك القرارات التي تلبي أهداف التنمية االقتصادية  •
  . والبيئية واألهداف الصحيةوالبشرية

للترآيز على الجودة المتأصلة في سالمة البنية التحتية للطرق، والحفاظ على السرعة ضمن الحدود  التدخالتوهي تقوم بإعادة توجيه  •
 .ئيسيالتي تحافظ على السالمة التي تنطوي عليها البنية التحتية، سواء آانت شارع حضري متاح الوصول إليه، أو طريق سريع ر

إنها تولي أولوية أآبر الستخدام التكنولوجيا لتحسين سالمة نظام النقل على الطرق، سواء من خالل التعامل مع مشكلة القيادة تحت  •
تأثير الكحول ومروًرا بمضادات االشتعال، أو تحسين السالمة المتأصلة في المرآبات، والسعي إلى تطوير الروابط التكنولوجية بين 

 .بنية التحتية للطرقالمرآبة وال
 على مستوى الهيئات أو الشرآات، سواء من خالل التحسينات التي تطرأ على المعايير السالمة المروريةإنها تتعامل مع قضايا  •

ساعد على التي ت ISO يزواألوالمبادئ التوجيهية المستخدمة من قبل هيئات الطرق، أو من خالل آليات التشجيع مثل وضع معيار 
 .للمنتجات والخدمات اآلمنة طلب التجاري، والعائدات التجارية ،تعزيز ال

 
 

  :تم تخطيط ندوات وضع األهداف لتشمل ما يلي 
 

 .وضع األهداف، بما في ذلك جمع البيانات عن حوادث التصادم •
 .السالمة المروريةاألنواع المختلفة من أهداف  •
 .طرق لتحسين عملية جمع البيانات •
التي ثُبت أنها فّعالة، مع الترآيز على المجاالت الرئيسية المتمثلة في السرعة والقيادة تحت تأثير مة المرورية للسالالممارسة الجيدة  •

 . الكحول، ومعدالت استخدام أحزمة األمان والخوذات، وتحسين البنية التحتية
 .أهمية االلتزام السياسي وحسن إدارة سالمة الطرق •
 .إلى وضع أهداف وتدابير للسالمة على الطرقنشر الوعي بشأن المخاطر والحاجة  •
 
  : بالفعل على المستوى اإلقليميالمرورية موجودةلسالمة ا أهداف 

 
 2010بحلول عام % 50لخفض الوفيات بنسبة) ECMT(يهدف آل من االتحاد األوروبي، والمؤتمر األوروبي لوزراء النقل  •

 . على التوالي2012و
 .2015 بحلول عام 600.000ة بعدد اتفق الوزراء على خفض عدد الوفا •
 .2015 بحلول عام %50على خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة   ECAاتفق وزراء الصحة والنقل للجنة االقتصادية ألفريقيا  •

 
ر من استنادها تشكل هذه األهداف اإلقليمية نقطة انطالق قّيمة للدول لكي يحددوا أهدافهم الخاصة، على الرغم من أنها طموحة إلى حد آبير أآث

يهدف المشروع الحالي إلى مساعدة البلدان على المضي قدًما نحو تحقيق األهداف الوطنية التي تستند إلى األدلة والمرتبطة  .إلى األدلة التجريبية
 الحاجة إلى دعم تطوير من المتوقع أيضا أن يستخدم هذا المشروع لزيادة وعي الجمهور والجهات المعنية بشأن .السالمة المروريةبإستراتيجية 

نتائج المشروع ينبغي أن تصبح مجموعة  . والتدخالت بشأن سالمة الطرق لضمان تحقيق المتابعة واالستمراريةالسالمة المروريةوتنفيذ أهداف 
   .يةالسالمة المرورمن أفضل الممارسات الستخدامها من قبل جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة التي بحاجة إلى تحسين 
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 ECE تنفيذ المشروع في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا 2القسم 
 

تضم منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة مجموعة متنوعة من الدول، وقد رآز تنفيذ مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية 
وقد أفر المشارآون في تلك الندوات من هذه  .لك جمهوريات آسيا الوسطىعلى الدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي بما في ذ) أوندا(

 ال يعتبر موضوًعا مرتبطا بالنقل فقط، السالمة المروريةالدول على أن ضحايا حوادث الطرق ال تزال تؤثر بشكل آبير على الدول وأن موضوع 
 . لديهمدية، التي تؤثر بشكل سلبي على التنميةولكنه يرتبط آذلك باألخطار الصحية، واالجتماعية، والمالية واالقتصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ألوروبا االقتصادية اللجنة منطقة في السالمة المرورية وضع 2.1
 

ويشمل ذلك الدول األوروبية، وآذلك دول من  . دولة عضًوا56 مليون آيلومتر مربع وتضم 47تغطي المنطقة االقتصادية ألوروبا أآثر من 
وغرب آسيا ) آازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وترآمانستان وأوزبكستان(، وآسيا الوسطى )آندا والواليات المتحدة( الشمالية أمريكا

وتضم المنطقة بعضا من أغنى دول العالم، وآذلك البلدان التي لديها مستوى منخفض  . من سكان العالم%20ويسكن في هذه المنطقة  ).إسرائيل(
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  دوالًرا أمريكًيا في لوآسمبورغ84،890 دوالًرا أمريكًيا في ترآمانستان و 460ويتراوح مستوى الناتج القومي للفرد ما بين  .لتنميةنسبيا من ا
وباستثناء اندورا، الدنمارك، ليختنشتاين، لوآسمبورغ وموناآو، تتوافر بيانات عن دول منطقة اللجنة  ).2009منظمة الصحة العالمية (

 من منظمة الصحة العالمية، وهذا هو المصدر السالمة المرورية في التقرير العالمي عن حالة 2007 أو 2006 ألوروبا لعامي االقتصادية
ومع ذلك، وبالنسبة لدول االتحاد األوروبي، فقد تم استقاء البيانات من مكتب اإلحصاءات األوروبية  .األساسي للبيانات المستخدمة في هذا القسم

وتم آذلك استخدام قاعدة بيانات قسم النقل التابع للمنطقة االقتصادية  . يوما30يع الدول تستخدم تعريًفا موحًدا للوفاة في غضون لضمان أن جم
 المدرج أدناه عدد الوفيات، ومعدل الوفيات لكل 1ويوضح الجدول رقم  .ألوروبا بالنسبة للسنوات السابقة في الدول غير التابعة لالتحاد األوروبي

 وفقا لبيانات البنك الدولي، بالنسبة للدول األعضاء في اللجنة االقتصادية (IG)، وفئة الدخل 2007 أو 2006 نسمة سواء لعام 100.000
  .ألوروبا التابعة لألمم المتحدة

 
 مليون نسمة  لكل والمعدالتعدد الوفيات المسجلة بسبب حوادث الطرق في الدول األعضاء باللجنة االقتصادية ألوروبا 1جدول 

 2007في عام 
 

 فئة الدخل المعدلعدد الوفيات  الدولة فئة الدخل المعدل عدد الوفيات  الدولة

 متوسط 218 739 ليتوانيا متوسط 120 384 2 ألبانيا

 مرتفع 90 43 لوآسمبورج   ال يوجد ال يوجد أندورا

 مرتفع 29 12 مالطا متوسط 124 371 أرمينيا

 مرتفع ال يوجد ال يوجد موناآو مرتفع 83 691 النمسا

 متوسط 204 122 الجبل األسود متوسط 131 1107 1أذربيجان

 مرتفع 43 709 هولندا  متوسط 157 1517 روسيا البيضاء

 مرتفع 50 233 النرويج  مرتفع 102 1067 بلجيكا

 متوسط 147 5583 بولندا  متوسط 109 428 البوسنة والهرسك 

 مرتفع 92  974  البرتغال سطمتو 132 1006 بلغاريا 

جمهورية  مرتفع 88 2889 *آندا
 5مولدوفا

 متوسط 155 589

 متوسط 127 2712 رومانيا متوسط 136 619 آرواتيا

االتحاد  مرتفع 104 89 قبرص
 1الروسي

 متوسط 234 33308

 مرتفع 32 1 سان مارينو مرتفع 120 1221 جمهورية التشيك

 متوسط 98 962 اصربي مرتفع 74 406 الدنمرك 

 مرتفع 116 627 3سلوفاآيا مرتفع 147 196 استونيا 

 مرتفع 145 292 سلوفينيا  مرتفع 72 380 فنلندا

 مرتفع 86 3823 أسبانيا مرتفع 75 4620 فرنسا

 مرتفع 52 471 السويد  متوسط 168 737 4جورجيا

                                                            
 . ال تتوافر بيانات عن أندورا، وليختنشتاين وموناآو 1
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 مرتفع 49 370 *سويسرا مرتفع 60 4949 ألمانيا 

 منخفض 69 464 طاجيكستان مرتفع 141 1580 اليونان

 متوسط 69 140 *مقدونيا مرتفع 123 1232 المجر

 متوسط 62 4633 *2ترآيا مرتفع 100 30 *أيسلندا

 متوسط 131 650 *1ترآمانستان مرتفع 78 338 أيرلندا 

 متوسط 215 9921 أوآرانيا مرتفع 57 398 إسرائيل 

 مرتفع 50 3058المملكة المتحدة  مرتفع 87 5131 إيطاليا

الواليات  متوسط 283 4365 1آازاخستان
 *المتحدة

 مرتفع 139 42642

 منخفض 74 2034 *2أوزباآستان  منخفض 235 1252 5قيرغيزستان

     متوسط 184 419 التفيا

العدد اإلجمالي  مرتفع ال يوجد ال يوجد ليختنشتاين
 اللجنة في دول

 االقتصادية
 التابعة ألوروبا
 متحدةال لألمم

153,796 122  

 2007بيانات عام  األوروبية ومكتب اإلحصاءات ألوروبا االقتصادية للمنطقة التابع النقل العالمية، قسم الصحة منظمة من السالمة المرورية حالة عن العالمي التقرير :المصدر
.  خالل سنة واحدة5خالل يومان، .4 ساعة، 24خالل . 3في الوقت الحالي، . 2 أيام، 7فترة خالل  .1 : يوًما ماعدا الدول الموضوع أمامها عالمة30الخاصة بالوفاة خالل فترة 

  2006بيانات عام *
 

تسعة دول، تقع آلها في غرب أوروبا باإلضافة إلى إسرائيل، بلغت معدالتها  . في أوزباآستان283 في مالطا و29يتراوح عدد الوفيات ما بين 
 لكل مليون نسمة، وهذه المجموعة تضم خمس دول في جنوب شرق أو شرق 100 و 60لغت معدالتها ما بين  دولة ب16 . لكل مليون نسمة60

 .أوروبا أو آسيا الوسطى
 

 لكل مليون نسمة، غالبيتهم في جنوب شرق أو شرق أوروبا وآسيا الوسطى، ولكن تشمل 150 و 100 دولة تتراوح معدالتها ما بين 18توجد 
  .الدول العشر صاحبة أعلى المعدالت تقع آلها في شرق أوروبا أو آسيا الوسطى، باستثناء ليتوانيا . المتحدةآذلك بلجيكا والواليات

 
 السالمة المرورية حالة عن العالمي قدم التقريرآما  . والجداول التالية تقوم على أساس البيانات التي تم تقديمها1البيانات المدرجة في الجدول 

 يوًما بسبب حوادث الطرق، ويتم تعديل التقديرات عند الضرورة 30 للوفيات المعلنة والمتوافقة مع تعريف الوفاة خالل تقديرات) 2الجدول أ(
 .أ عدد الوفيات ومعدالتها باستخدام البيانات المعدلة1يوضح الجدول  .لتقديم التقارير في إطار يستند إلى نموذج ينتهج االنحدار السلبي ذي الحدين

بالنسبة لدول االتحاد األوروبي فقد  . يوًما أو التقديرات المصاغة، موضحة في الجدول30األعلى، سواء الخاصة بالرقم المعدل خالل التقديرات 
بالنسبة للدول التي عدَّلت األرقام الخاصة بها فقد تم استخدام الخط . 1تم استخدام بيانات مكتب اإلحصاءات األوروبية آما هو موضح في الجدول 

 . %7وتسببت التعديالت في رفع العدد اإلجمالي الخاص بدول منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا بنسبة  .سود العريضاأل
 

 2007عدد الوفيات المعدل بسبب حوادث الطرق في الدول األعضاء باللجنة االقتصادية ألوروبا لكل مليون نسمة في عام  أ 1جدول 
 

 فئة الدخل المعدل عدد الوفيات  الدولة لدخلفئة ا المعدل عدد الوفيات  الدولة

 متوسط 218 739 ليتوانيا متوسط 139 499 ألبانيا 

 مرتفع 90 43 لوآسمبورج   ال يوجد ال يوجد أندورا

 مرتفع 29 12 مالطا متوسط 139 417 أرمينيا

 مرتفع ال يوجد ال يوجد موناآو مرتفع 83 691 النمسا

 متوسط 204 122 جبل األسودال متوسط 130 1,195 أذربيجان
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 مرتفع 43 709 هولندا  متوسط 157 1,517 روسيا البيضاء

 مرتفع 50 233 النرويج  مرتفع 102 1,067 بلجيكا

 متوسط 147 5,583 بولندا  متوسط 109 428 البوسنة والهرسك 

 مرتفع 92  974  البرتغال متوسط 132 1,006 بلغاريا 

 يةجمهور مرتفع 88 2,889 *آندا
 مولدوفا

 متوسط 151 571

 متوسط 127 2,712 رومانيا متوسط 136 619 آرواتيا

 متوسط 252 35,972االتحاد الروسي مرتفع 104 89 قبرص

 مرتفع 32 1 سان مارينو مرتفع 120 1,221 جمهورية التشيك

 متوسط 98 962 صربيا مرتفع 74 406 الدنمرك 

 مرتفع 116 627 سلوفاآيا مرتفع 147 196 استونيا 

 مرتفع 145 292 سلوفينيا  مرتفع 72 380 فنلندا

 مرتفع 86 3,823 أسبانيا مرتفع 75 4,620 فرنسا

 مرتفع 52 471 السويد  متوسط 168 737 جورجيا

 مرتفع 49 370 *سويسرا مرتفع 60 4,949 ألمانيا 

 منخفض 141 951 طاجيكستان مرتفع 141 1,580 اليونان

 متوسط 69 140 *مقدونيا رتفعم 123 1,232 المجر

 متوسط 134 10,066 ترآيا مرتفع 100 30 *أيسلندا

 متوسط 186 926 ترآمانستان مرتفع 78 338 أيرلندا 

 متوسط 215 9,921 أوآرانيا مرتفع 57 398 إسرائيل 

 مرتفع 50 3,058المملكة المتحدة  مرتفع 87 5,131 إيطاليا

يات الوال متوسط 306 4,714 آازاخستان
 *المتحدة

 مرتفع 139 42,642

 منخفض 97 2,644 أوزباآستان منخفض 228 1,214 قيرغيزستان

     متوسط 184 419 التفيا

العدد اإلجمالي  مرتفع ال يوجد ال يوجد ليختنشتاين
 اللجنة في دول

 االقتصادية
 التابعة ألوروبا
 المتحدة لألمم

164,915 131  

 العالمية ومكتب اإلحصاءات األوروبية الصحة منظمة من السالمة المرورية حالة عن العالمي التقرير :المصدر
* 2006 
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بين مختلف أجزاء منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة، فقد آان للسالمة المرورية وآما آان هناك تباين في المستوى الحالي 
 أو 2006 إلى 1996 تقديرات الوفيات في السنوات العشر في الفترة من 2يوضح جدول  .تهناك تباين آبير في مستوى األداء بمرور الوق

  .2007 إلى 1997
 

  2007 إلى 1997التقديرات المعلنة ألعداد الوفيات في العشر سنوات من  2الجدول 
 

عدد الوفيات  الدولة
 1997عام 

عدد الوفيات 
 2007عام 

عدد الوفيات  الدولة  تغيير نسبة ال
 1996ام ع

 1997أو 

عدد الوفيات 
 2006عام 
 2007أو 

 تغييرنسبة ال

 1.7- 739 752 ليتوانيا  44.4 384 266 2ألبانيا

 28.3- 43 60 لوآسمبورج    ال يوجد ال يوجد 2أندورا

 33.3- 12  18 مالطا  42.1 371 261 أرمينيا

  ال يوجد ال يوجد موناآو  37.5- 691 1105 النمسا

  122 ال يوجد الجبل األسود  83.0 1107 605 1أذربيجان

 39.0- 709 1163 هولندا   12.1- 1517 1726 روسيا البيضاء

 23.1- 233 303 النرويج   21.8- 1067 1364 بلجيكا

البوسنة 
 والهرسك 

 23.6- 5583 7310 بولندا   60.3 428 267

 61.4-  974  2521 البرتغال  9.9 1006 915 بلغاريا 

جمهورية   6.5- 2889 3091 *آندا
 5مولدوفا

569 589 3.5 

 5.3- 2712 2863 رومانيا  13.3- 619 714 آرواتيا

 20.4 33308 27665 1االتحاد الروسي  22.6- 89 115 قبرص

  1 ال يوجد سان مارينو  23.5- 1221 1597 جمهورية التشيك

  962 ال يوجد صربيا  17.0- 406 489 الدنمرك 

 20.4- 627 788 3سلوفاآيا  29.7- 196 280 استونيا 

 18.2- 292 357 سلوفينيا   13.2- 380 438 فنلندا

 31.8- 3823 5604 أسبانيا  45.3- 4620 8445 فرنسا

 12.9- 471 541 السويد   64.1 737 449 4جورجيا

 39.9- 370 616 *سويسرا  42.1- 4949 8549 ألمانيا 

 3.1 464 450 كستانطاجي  24.9- 1580 2105 اليونان

 9.1- 140 154 *مقدونيا  11.4- 1232 1391 المجر

 14.6-- 4633 5428 2*ترآيا  200 30 10 *أيسلندا

 60.9 650 404 1*ترآمانستان  28.5- 338 473 أيرلندا 
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 65.7 9921 5988 أوآرانيا  24.9- 398 530 إسرائيل 

 18.3- 3058 3743 المملكة المتحدة   15.1- 5669 6676 *إيطاليا

 1.7 42642 41907*الواليات المتحدة  84.6 4365 2364 1آازاخستان

 2.1 2034 1991 2*أوزباآستان  82.8 1252 685 5قيرغيزستان

      29.5- 419 594 التفيا

العدد اإلجمالي    0 6 ليختنشتاين
 اللجنة في دول

 االقتصادية
 التابعة ألوروبا
 المتحدة لألمم

 153,796  

البيانات  ومكتب اإلحصاءات األوروبية ألوروبا االقتصادية للمنطقة التابع النقل العالمية، قسم الصحة منظمة الصادر عن السالمة المرورية حالة عن العالمي التقرير :المصدر
. 5 يوًما، 20خالل فترة . 4 ساعة، 24خالل فترة . 3في الوقت الحالي، . 2 أيام، 7خالل فترة  .1 : يوًما ماعدا الدول الموضوع أمامها عالمة30الخاصة بحاالت الوفاة خالل فترة 

  . خالل سنة واحدة
 2006 و1996بيانات عامي *
 

وآانت أآبر  . لم تكن البيانات متاحة لكال السنتينبالنسبة لعدد قليل من الدول . دولة16 في زادبينما  دولة 35عدد الوفيات في انخفض 
ال، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، وهولندا، بينما آانت أآبر الزيادات في آازاخستان، وقيرغيزستان، وأذربيجان، االنخفاضات في البرتغ

نخفاض في بلدان االتحاد األوروبي ودول االومع وجود بعض االستثناءات، فإن النمط العام للوفيات يتسم ب .وأوآرانيا، وجورجيا، وترآمانستان
 .رتفاع  في شرق أوروبا وآسيا الوسطىاالرى، في حين يتسم بغرب أوروبا األخ

 
 أنلفرد الواحد حيث  ونصيب ا(GNI) اإلجماليالدخل القومي على أساس ويصنف البنك الدولي الدول إلى فئات منخفضة، ومتوسطة ومرتفعة 

 دوالًرا 11.456= الًرا أمريكًيا؛ والدخل المرتفع  دو11.455 إلى 396=  دوالًرا أمريكًيا أو أقل؛ والدخل المتوسط 395= الدخل المنخفض 
 ضمن دولة 21مرتفع، والدخل الفئة  تقع ضمن دولة 29ألوروبا، نجد أن هناك  االقتصادية ومن بين الدول األعضاء في اللجنة .أمريكًيا أو أآثر

 دول االتحاد األوروبي باستثناء بلغاريا، والتفيا، وتشمل الدول ذات الدخل المرتفع .منخفضالدخل الفئة  ضمن دول 3متوسط، والدخل الفئة 
أما الدول األخرى ذات الدخل المرتفع فهي الدول األوروبية غير  .وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا حيث تعتبر من الدول ذات الدخل المتوسط

أما الدول الباقية ومعظمها في  . وسان مارينو، وسويسرااألعضاء في االتحاد األوروبي مثل أندورا، وأيسلندا، وليختنشتاين، وموناآو، والنرويج،
شرق أوروبا، فتعتبر من الدول ذات الدخل المنخفض باستثناء دول آسيا الوسطى مثل قيرغيزستان، وطاجيكستان وأوزباآستان التي تعتبر من 

وروبا، وهي آندا والواليات المتحدة وإسرائيل فتعتبر من أما الدول األعضاء غير اإلقليميين في اللجنة االقتصادية أل .الدول ذات الدخل المنخفض
 . الدول ذات الدخل المرتفع

 
وبالرغم من وجود تداخل بين مجموعات الدول بحسب مستوى الدخل من حيث معدل الوفيات لكل مليون نسمة، إال أن الدول ذات الدخل المرتفع 

، في حين أن المتوسط 146 و29 ويتراوح العدد ما بين 8.6ط لفئة الدخل المرتفع هو ويعد المعّدل المتوس .تميل إلى انخفاض معدالت الوفيات
 حيث إنها تتضمن دولة 126أما فئة الدخل المنخفض فيبلغ المتوسط بها . 283 و62 ويتراوح العدد ما بين 153للفئة ذات الدخل المتوسط هو 
وتعتبر معدالت اإلصابة على أساس عدد السكان . 74 و69ت المنخفضة وتبلغ ، ودولتين من ذوي المعدال)235(واحدة ذات نسبة مرتفعة جًدا 

مقياًسا غير دقيق لمستوى السالمة في الدولة نظًرا ألنها ال تعكس مستوى استخدام المرآبات والمسافة المقطوعة، آما يدل على ذلك المعدل 
ولكن، مع  .الت في شرق أوروبا ويبلغ ضعف المعدل الخاص بطاجيكستان والذي يقترب من المعد13.9 بالنسبة للواليات المتحدة والذي يبلغ

 داخل دول اللجنة االقتصادية ألوروبا في الدول متوسطة ومنخفضة السالمة المروريةوجود ذلك التحذير، فمن المرجح أن تترآز أآبر مشكالت 
 .الدخل

 
يهتم " أوندا"هدف مشروع  داخل دول اللجنة االقتصادية ألوروبا على أن ويوضح هذا التباين الواسع النطاق في مستوى الدخل ومعدل الوفيات

 . بتلك المنطقة آما يهتم بالمناطق التي تنخفض بها معدالت التنمية
 

ال توجد ) دةألبانيا، وأرمينيا، وروسيا البيضاء، واليونان، والجبل األسود، وصربيا، والمملكة المتح(ووفًقا للتقرير العالمي فإن سبع دول فقط وهي 
ألبانيا، وأرمينيا، وقيرغيزستان،والجبل األسود، (وآافة الدول باستثناء عشر دول وهي  .السالمة المرورية لتولي مسئولية ة أساسيةلديها هيئ

لقصوى للسرعة، الحدود اب الخاصةالتشريعات  تعدو .قياسيةلديها أهداف ) وصربيا، وطاجيكستان، ومقدونيا، وترآيا، وترآمانستان، وأوآرانيا
، باستثناء أوآرانيا فقط والتي ال يوجد بها قانون خاص بارتداء تشريعات عالمية تقريبًا أحزمة األمانالقيادة، وخوذة الدراجة النارية، و/والشراب

قيرغيزستان، والجبل (ي وال توجد آذلك تشريعات خاصة بالقيود المفروضة على األطفال في ثمان دول وه .الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية
 ).األسود، ومولدوفا، وصربيا، ومقدونيا، وترآمانستان، وأوآرانيا، وأوزبكستان

 
فقد ثبت وجود بعض أوجه  .ويختلف مستوى التنفيذ من دولة إلى أخرى .وتعتبر التشريعات ضرورية ولكنها ليست آافية في غياب التنفيذ الفّعال

بينما يقتصر غياب األهداف  .انت معظمها بخصوص السرعات المقررة والقيود المفروضة على األطفال دولة، وآ25القصور في التنفيذ في 

                                                            
 . نو، وصربياأندورا، وموناآو، والجبل األسود، وسان ماري 2
 . السالمة المروريةالسالمة المروريةفي المملكة المتحدة، يتولى قسم النقل مسئولية سياسة  3
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 2007 لعام UNECE من السكان في منطقة100.000الوفيات لكل

7.2

13.7

8.5

8.1

21.3 

5.2 

13.1

12.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 

EU-15 

EU-12 

EU-27 

 جنوب شرق أوربا

EECCA 

الدول األوربية 
 األخرى

 شمال أمريكا

لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
 ألوروبا

والتشريعات الخاصة بالقيود المفروضة على األطفال على عدد قليل من الدول في شرق وجنوب شرق أوروبا وآسيا الوسطى، في حين تنتشر 
 . ة ألوروبا، بما في ذلك بعض الدول الواقعة غرب أوروبا منطقة اللجنة االقتصاديآافة دولمشاآل التنفيذ في 

 
وتوجد بعض الصعوبة في تفسير تلك البيانات بدون توافر  .فئات مستخدمي الطرقحسب ويوضح التقرير العالمي آذلك توزيع عدد الوفيات على 

حتمل أن ترتبط النسبة المرتفعة من الوفيات بين قائدي المعلومات الخاصة بأنشطة فئات مستخدمي الطرق، حيث نجد على سبيل المثال أنه من الم
في هولندا، العكس صحيح، وال يعتبر ذلك بالضرورة مؤشًرا على وجود . الدراجات بالسرعات المرتفعة أثناء قيادة الدراجات، على سبيل المثال

وتضم تلك الدول آافة الدول مرتفعة  .ن عدد الوفيات المسجل دولة، يمثل المشاة واحد إلى خمسة أو أقل م22في  .بيئة غير آمنة لقائدي الدراجات
وعلى  .، فكانت في بلجيكا، وأيسلندا، والنرويج%10أما أقل نسبة، والتي تبلغ .الدخل تقريًبا والتي توجد بها نسب مرتفعة الستخدام المرآبات

على األقل  %40 و%34ة الوفيات من المشاة ما ال يقل عن دولة، معظمها في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، تمثل نسب14النقيض من ذلك، ففي 
  . %56وآانت أعلى نسبة في أوآرانيا وتبلغ  . من هذه الدول5في 

 
 دولة، بينما تبلغ واحد إلى 24في % 10وتختلف بشكل آبير نسبة الوفيات بين مستخدمي الدراجات ذات اإلطارين، حيث ال تتعدى تلك النسبة 

أما بالنسبة للدول التي تقل بها نسبة الوفيات من مستخدمي  .وآانت أعلى النسب في قبرص، واليونان، ومالطا . دول8في خمسة من عدد الوفيات 
 .كانت بشكل عام من الدول متوسطة الدخل، بينما آانت النسب المرتفعة في الدول مرتفعة الدخلفالدراجات ذات اإلطارين 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ي منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا قسم النقل ف :المصدر
 

  اإلقليمية دون التجمعات أساس على ألوروبا االقتصادية اللجنة منطقة في السالمة المرورية وضع 2.2
 

 .  البيانات الرئيسية على أساس المجموعات دون اإلقليمية8 إلى 3تلخص الجداول من 
 

 الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 2.2.1
 

البية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من الدول ذات الدخل المرتفع باستثناء خمس دول، وهي بلغاريا، والتفيا، وليتوانيا، وبولندا، يعتبر غ
وحتى داخل تلك التجمعات، تتنوع مستويات الدخل القومي للفرد بشكل آبير، آما هو موضح في  .ورومانيا والتي تعتبر من الدول متوسطة الدخل

 دوالر أمريكي في لكسمبورج وينخفض إلى 80.000فبالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع، يتراوح الدخل ما بين أآثر من  . المدرج أدناه3جدول ال
 دوالر 4.590أما الدول متوسطة الدخل فتتراوح المعدالت ما بين  . دوالر أمريكي في جمهورية التشيك وسلوفاآيا12.000ما يقرب من 
وتوجد أقل المعدالت، والتي تبلغ  .وتختلف آذلك معدالت الوفيات . في التفيا، وليتوانيا، وبولندا10.000لغاريا إلى ما يقرب من أمريكي في ب

 50 دولة معدالت تتراوح ما بين 13وتوجد في  ).218(وليتوانيا ) 184( لكل مليون نسمة في مالطا، بينما توجد أعلى المعدالت في التفيا 29
 .  دولة11 في 150 و100الت تتراوح ما بين ، ومعد100و
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وآانت معدالت  . دول، وآلها من الدول حديثة العضوية5في % 30 دولة، وأآثر من 14في % 20وقد وصلت معدالت الوفيات بين المشاة إلى 
وشّكل  .اد بشكل آبير على الدراجات في هولندا مما يعكس االعتم245، ولكنها ترتفع إلى %10الوفيان بين راآبي الدراجات بشكل عام أقل من 

مستخدمو الدراجات النارية أيضا نسبة متباينة من الوفيات بشكل آبير، مع معدالت مرتفعة، ال تقل عن واحد إلى أربعة، في قبرص، وفرنسا، 
 .واليونان، والتفيا، ومالطا

 
 ، وفئات الدخل ونسبة الوفيات من مستخدمي الطرقعدد الوفيات المعلنة بسبب حوادث الطرق في دول االتحاد األوروبي 3الجدول 

 
عدد  الدولة

 الوفيات
عدد 

 الوفيات
نسبة 

 االختالف 
عدد  عدد السكان

 الوفيات
فئة 

 الدخل
إجمالي 
الدخل 
 القومي

راآبي  المشاة
الدراجات

M/C2 

 1997 2007 1997-
2007 

2007 
الرقم 
 باآلالف

 المعدل
لكل 

مليون 
 نسمة

معدل دخل  
الفرد 
الر بالدو

األمريكي 
 2007عام 

% % % 

 9 5 16 42700 مرتفع 83 8361 37.5- 691 1105 النمسا

 15 8 10 40710 مرتفع 101 10457 21.8- 1067 1364 بلجيكا

 0 4 26 4590 متوسط 131 7639 9.9 1006 915 بلغاريا 

 28 3 18 24940 مرتفع 114 855 22.6- 89 115 قبرص

جمهورية 
 التشيك

 11 10 19 14450 مرتفع 119 10186 23.5- 1221 1597

ال  *59130 مرتفع 75 5461 17.0- 406 489 الدنمرك 
 يوجد

ال يوجد ال يوجد

 6 9 19 13200 مرتفع 146 1335 29.7- 196 280 استونيا 

 11 6 13 44400 مرتفع 72 5277 13.2- 380 438 فنلندا

 25 3 12 38500 مرتفع 73 61647 45.3- 4620 8445 فرنسا

 18 10 14 38860 مرتفع 60 82599 42.1- 4949 8549 ألمانيا 

 30 1 16 29630 مرتفع 141 11147 24.9- 1580 2105 اليونان

 10 12 23 11570 مرتفع 122 10030 11.4- 1232 1391 المجر

 8 3 20 48140 مرتفع 78 4301 28.5- 338 473 أيرلندا 

 26 6 13 33540 فعمرت 87 58877 23.6- 5131 6714 إيطاليا

 4 8 37 9930 متوسط 184 2277 26.1- 419 567 التفيا

 5 7 32 9920 متوسط 218 3390 1.7- 739 752 ليتوانيا

لوآسمبو
 رج 

ال  *84890 مرتفع 90 480 28.3- 43 60
 يوجد

ال يوجد ال يوجد

 29 0 36 14575 مرتفع 29 407 33.3- 12 18 مالطا
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 18 24 12 45820 مرتفع 43 16419 39.0- 709 1163 هولندا 

 5 9 35 9840 متوسط 146 38082 23.6- 5583 7310 بولندا 

 22 4 16 18950 مرتفع 92 10623 61.4- 974 2521 البرتغال

 8 7 11 6150 متوسط 130 21438 2.4- 2794 2863 رومانيا

 8 8 34 11730 مرتفع 116 5390 20.4- 627 788 سلوفاآيا

 18 6 11 20960 مرتفع 145 2002 18.2- 292 357 سلوفينيا 

 19 2 15 29450 مرتفع 86 44279 31.8- 3823 5604 أسبانيا

 16 6 12 46060 مرتفع 52 9119 12.9- 471 541 السويد 

المملكة 
 المتحدة 

 19 4 21 42740 مرتفع 50 60769 18.3- 3058 3743

دول 
االتحاد 

األوروبي 
وعددها 

27 

60267 42448 -30.0  86      

دول 
االتحاد 

األوروبي 
وعددها 

15 

43314 28238 -34.8  73      

 العالمية؛ البنك الدولي الصحة منظمة من السالمة المرورية حالة عن العالمي بيانات الخاصة بالمفوضية األوروبية؛ اللجنة االقتصادية ألوروبا؛ التقريرالقاعدة  :المصدر
 ات ذات اإلطارينآافة راآبي المرآب .2منهج أطلس؛  .1
*2008 

 
الحد األقصى للسرعة في المناطق الحضرية، ونسبة ترآيز الكحول في  :للسالمة المرورية المعلومات الخاصة بعدة مؤشرات 4يوضح الجدول 

  . ومعدالت ارتداء الخوذةمانالمسموح بها، وحاالت الوفاة بسبب تناول الكحول، وحزام األ) BAC(الدم 
 

ساعة في المناطق الحضرية منتشًرا على مستوى العالم، وتوجد في معظم الدول نسبة للقيادة تحت / آم50ى للسرعة الذي يبلغ يعتبر الحد األقص
 توجد في أيرلندا، ومالطا والمملكة المتحدة، بينما توجد نسبة أقل 0.08والنسبة األعلى التي تبلغ  .ديسيلتر/ غ0.05تأثير الكحول للعامة تبلغ 

 %48بين ما وتتباين نسبة الوفيات بسبب الكحول بشكل آبير  .أو صفر في جمهورية التشيك، واستونيا، والمجر، وبولندا، والسويد 0.02وتبلغ 
 . ك، ورومانيا، وسلوفاآياي أو أقل في بلغاريا، وجمهورية التش%5في استونيا وتصل إلى 

 
 10في % 90 و%75على األقل، بينما توجد معدالت تتراوح ما بين %90غ  دول تبل9المقعد األمامي في أمان توجد معدالت استخدام لحزام 

 المقعد الخلفي بشكل عام عن معدالت استخدام حزام  أمانتقل معدالت استخدام حزام . دول فقط4 أو أقل في %75دول، وتوجد معدالت تبلغ 
بينما توجد دولتان فقط وهي قبرص وإيطاليا حيث تبلغ فيها نسبة أو أآثر، % 80 دول فقط تبلغ المعدالت بها 6المقعد األمامي حيث توجد أمان 

  .المقعد الخلفيأمان  أو أآثر الستخدام حزام %50 دولة نسبة تبلغ 12وتوجد في  .المقعد واحد إلى عشرةأمان استخدام حزام 
 

 .  دول10اليا، وال تتوافر بيانات عن ، ولكنها تقل في قبرص، واليونان، وإيط%90عادة ما تزيد معدالت استخدام الخوذة أآثر من 
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  في دول االتحاد األوروبي السالمة المروريةمؤشرات  4الجدول 
 

حدود السرعة  الدولة
في المناطق 
 الحضرية
 الساعة/آيلومتر

نسبة ترآيز 
الكحول في الدم 

 ديسيلتر/جرام
 )عام(

نسبة الوفيات بسبب 
 الكحول

معدالت استخدام 
المقعد أمان حزام 
 مي األما

معدالت استخدام 
المقعد أمان حزام 

 الخلفي 
 

معدالت استخدام 
 الخوذة 

 95 49 89 8 0.05 50 النمسا

 ال يوجد 46 79 ال يوجد 0.05 50 بلجيكا

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5 0.05 50 بلغاريا 

 68 9 81 18 0.05 50 قبرص

 97 80 90 3 0.0 50 جمهورية التشيك

       *الدنمرك

 ال يوجد 68 90 48 0.02 50 ونيا است

 95 80 89 24 0.05 50 فنلندا

 95 83 98 27 0.05 50 فرنسا

 97/96 88 95/96 12 0.05 50 ألمانيا 

 58/32 42 75 7 0.05 50 اليونان

 95 40 71 12 0.0 50 المجر

 ال يوجد 63 86 37 0.08 50 أيرلندا 

 60 10 65 ال يوجد 0.05 50 إيطاليا

 93 32 77 21 0.05 50 التفيا

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 12 0.04 50 ليتوانيا

       * لوآسمبورج

 ال يوجد 21 96 ال يوجد 0.08 50 مالطا

 92/72 73 94 25 0.05 50 هولندا 

 ال يوجد 45 74 14 0.02 50 بولندا 

 ال يوجد 28 86 31 0.05 50 البرتغال

 90/65 20 80 2 0.0 50 رومانيا

 ال يوجد  ال يوجد ال يوجد 4 0.0 60 فاآياسلو

 ال يوجد 50 85 38 0.05 50 سلوفينيا 

 98/92 69 89 ال يوجد 0.05 50 أسبانيا
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 95 90 96 20 0.02 50 السويد 

 98 84/90 91 17 0.08 48 المملكة المتحدة 

 عالمية ال الصحة منظمة الصادر عن السالمة المرورية حالة عن العالمي التقرير :المصدر
 ال تتوافر بيانات*
 

 شرق أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى  2.2.2
 

 دولة 12 دول من أصل 7 يوجد .(EECCA) بيانات التجمعات دون اإلقليمية لدول شرق أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى )5(يوضح الجدول 
من تاريخ  يوًما 30الذي يقضي بوفاة الشخص في غضون المعياري للوفاة جراء حادث مروري وتعريف ال تستخدم ال EECCAفي مجموعة 

 بشأن تحديد التعريف بالنسبة لتلك 2007منظمة الصحة العالمية يتضمن التقديرات المعدلة لعام  الصادر عنالعالمي الحالة ، ولكن تقرير الحادث
وترفع التعديالت من أرقام الوفيات باستثناء حالة  .ن في الجدولالدول السبع والبيانات المعدلة للتعريف وآذلك البيانات المعلنة الموضحة بين قوسي

 30 لنتيجة الحوادث المرورية خالقيرغيزستان ومولدوفا حيث إن البيانات معلنة على أساس حاالت الوفاة خالل عام واحد وتقل حاالت الوفاة 
النسبية لكل دولة على حدة، على الرغم من أنها تؤدي إلى زيادة عدد  المعدالت المعدلة من األوضاع غييرال ت .%3 بنسبة  من تاريخ الحادثيوًما

 . في موقع الحادثحيث يتم اإلعالن عن حاالت الوفاة التي تحدث % 30، باستثناء أوزبكستان حيث آانت الزيادة بنسبة %8الوفيات بنسبة 
 

قاز وآسيا الوسطى، وفئات الدخل ونسبة الوفيات بين عدد الوفيات المعلنة بسبب حوادث الطرق في دول شرق أوروبا والقو 5الجدول 
 مستخدمي الطرق

 
عدد  الدولة

 الوفيات
نسبة  عدد الوفيات

 االختالف 
عدد 

 السكان
عدد 

 الوفيات
فئة 

 الدخل
إجمالي الدخل 

 القومي
المشا

 ة
راآبي 
الدراجا

 ت

M/C2

 1997 2007 1997-
2007 

2007 
الرقم 
 باآلالف

 المعدل
لكل 

مليون 
 نسمة

ل دخل معد 
الفرد بالدوالر 
األمريكي عام 

2007 

% % % 

3002 42.1 371 261 أرمينيا
271 

متوس 124
 ط

2640 39 <1 0 

 أذربيجان
 
التعريف (

المعدل للوفاة 
 ) يوم30خالل 

605 1107 
 

(1195) 

83.0 8467
167 

131 
 

(141) 

متوس
 ط

2550 38 1 1 

9688 12.1- 1517 1726 روسيا البيضاء
795 

متوس 157
 ط

4220 40 9 4 

4395 64.1 737 449 جورجيا
420 

متوس 168
 ط

ال  1> 28 2120
 يوجد

 آازاخستان
 
التعريف (

المعدل للوفاة 
 ) يوم30خالل 

2364 4365 
 

(4714) 

84.6 1542
1861 

283 
 

(306) 

متوس
 ط

ال  ال يوجد 16 5060
 يوجد

 قيرغيزستان
 
التعريف (

المعدل للوفاة 
 ) يوم30خالل 

685 1252 
 

(1214) 

82.8 5316
543 

235 
 

(228) 

منخف
 ض

590 43 1 0 

 جمهورية
 مولدوفا

التعريف (
المعدل للوفاة 

 ) يوم30خالل 

569 589 
 

(571) 

3.5 3793
604 

155 
 

(151) 

متوس
 ط

1260 34 2 4 

 االتحاد الروسي
 
التعريف (

المعدل للوفاة 
 ) يوم30خالل 

27665 33308 
 

(35972) 

20.4 1424
9853

2 

234 
 

(252) 

متوس
 ط

7560 36 0 2 

6735 3.1 464 450 طاجيكستان
996 

منخف 69
 ض

460 44 6 1 
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 *ترآمانستان
 
التعريف (

المعدل للوفاة 
 ) يوم30خالل 

404 650 
 

(702) 

60.9 4965
278 

131 
 

(141) 

متوس
 ط

ال  5 29 1234
 يوجد

4620 65.7 9921 5988 أوآرانيا
5382 

متوس 215
 ط

ال  ال يوجد 56 2550
 يوجد

 *أوزباآستان
 
التعريف (

المعدل للوفاة 
 ) يوم30خالل 

1991 2034 
 

(2644) 

2.1 2737
2260 

74 
(97) 

 

منخف
 ض

ال  730
 يوجد

ال  ال يوجد
 يوجد

دول شرق 
أوروبا والقوقاز 
 وآسيا الوسطى

43157 56315 30.5 2778
6310

9 

213      

 للمزيد من 1راجع الجدول (بيانات الوفيات المعلنة  .العالمية الصحة منظمة الصادر عن ريةالسالمة المرو حالة عن العالمي اللجنة االقتصادية ألوروبا،التقرير :المصدر
  . يوًما 30 خالل فترة  حوادث الطرقبالوفاة بسبتوضح األرقام بين األقواس عدد الوفيات والمعدالت المعدلة لتعريف  ).المعلومات

 آافة راآبي المرآبات ذات اإلطارين .2منهج أطلس؛  .1
 2006 و1996*
 

 .آذلك من أعداد الوفيات في أرمينيا، وطاجيكستان وترآمانستان معدلةالأ، تزيد تقديرات منظمة الصحة العالمية 1آما هو موضح في الجدول 
 عن طاجيكستان وأوزباآستان أعلنت دولتان فقط هما مرتفعة بشكل عام، حيت دون اإلقليميةتعتبر معدالت الوفيات في تلك المجموعة 

 951بالنسبة لدولة طاجيكستان، سيرتفع عدد الوفيات إلى  المعدلةفي حالة استخدام التقديرات  . لكل مليون نسمة100 وفاة أقل منت معدال
، والمتوسط 200 وأوآرانيا معدالت أعلى من وروسيا االتحاديةوتوجد في أربع دول وهي آازاخستان وقيرغيزستان . 141ويصبح المعدل 

أما المعدالت المنخفضة نسبيا لطاجيكستان وأوزبكستان، حتى وفًقا للبيانات . 200 اإلقليمية يرتفع آذلك إلى أآثر من لهذه المجموعة دون
 وبها نفس مستوى 235المعدلة، فتعتبر مفاجئة ألن الدولة الباقية من الدول منخفضة الدخل، وهي قيرغيزستان، تبلغ المعدالت المعلنة بها 

 فإن 2007ل الدول ماعدا روسيا البيضاء فإن الوضع يزداد سوًءا فيما يتعلق بعدد الوفيات، وفي الفترة الممتدة حتى أما بالنسبة لك .الدخل
وتعتبر نسبة الوفيات التي حدثت للمشاة مرتفعة آذلك باستثناء آازاخستان، بينما  . حدثت في نصف عدد الدول%60الزيادات التي بلغت 

 .  الدراجات والدراجات النارية إلى أدنى مستوياتهاتنخفض نسبة الوفيات بين راآبي
 
  في دول شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطىالسالمة المروريةمؤشرات  6الجدول 

 
حدود السرعة  الدولة

في المناطق 
 الحضرية
الساعة/آيلومتر

نسبة ترآيز 
الكحول في الدم 

 ديسيلتر/جرام
 )عام(

نسبة الوفيات بسبب 
 الكحول

تخدام معدالت اس
حزام المقعد 

 األمامي 

معدالت استخدام 
حزام المقعد 

 الخلفي 
 الخلفي

معدالت استخدام 
 الخوذة 

 أرمينيا
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 6 0.08 60

 أذربيجان
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3 0.0 60

 روسيا البيضاء
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 13 0.05 60

 جورجيا
 ال يوجد  يوجدال ال يوجد 37 0.02 60

 آازاخستان
ال توجد نسبة  60

 محددة
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3

 قيرغيزستان
ال توجد نسبة  60

 محددة
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 مولدوفا جمهورية
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 17 0.05 60

 االتحاد الروسي
 ال يوجد ال يوجد 33 10 0.03 60

 طاجيكستان
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5 0.03 60

 *ترآمانستان
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 7 0.05 60



 19

 أوآرانيا
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 0.0 60

 *أوزباآستان
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 70

 مية العال الصحة منظمة الصادر عن السالمة المرورية حالة عن العالمي التقرير :المصدر
 

 60 في المناطق الحضرية يبلغ  المقررةنجد أن الحد األقصى للسرعةو .الرئيسيةالمرورية  بيانات مؤشرات السالمة 6يوضح الجدول 
 توجد في .الساعة، مما يوضح سبب ارتفاع نسبة الوفيات بين المشاة/ آيلومتًرا70الساعة في آافة الدول باستثناء أوزباآستان حيث يبلغ /آيلومتًرا

 انتهاآات غير  بهما آازاخستان وقيرغيزستان همانا دولتهناك، ولكن 0.05دولة واحدة فقط وهي أرمينيا حد للقيادة تحت تأثير الكحول أآثر من 
ي تنخفض الوفيات بسبب الكحول بشكل عام في الدول الت .قانون القيادة تحت تأثير الكحول، وال توجد نسب محددة في أوزباآستانبموجب محددة 

 مانال تتوافر بيانات عن معدالت استخدام حزام األ .%37تتوافر عنها البيانات، باستثناء جورجيا حيث تبلغ نسبة الوفيات بسبب الكحول 
  . فقط%33المقعد األمامي في االتحاد الروسي حيث تبلغ المعدالت أمان والخوذة، باستثناء معدالت استخدام حزام 

 
 جنوب شرق أوروبا 2.2.3

 
تم إدراج اليونان، وبلغاريا ورومانيا في هذا الجدول آما تم  .أوروبابيانات عن المجموعة دون اإلقليمية لدول جنوب شرق ) 7(ضح الجدول يو

 من  يوًما30 دول تعريف الوفاة بسبب حوادث الطرق خالل فترة 10ال تستخدم دولتان من أصل  .إدراجهم في جدول دول االتحاد األوروبي
 بشأن تحديد التعريف 2007، ولكن التقرير العالمي للحالة الصادر عن منظمة الصحة العالمية يتضمن التقديرات المعّدلة لعام ادثتاريخ الح

الوفيات ومعدالت الوفيات  أرقام من التعديالت وترفع .وآذلك البيانات المعلنة في الجدول وبالنسبة لتلك الدولتين، تم عرض البيانات المعدلة
أ، يرتفع عدد 1آما هو موضح في الجدول  .ة نظًرا ألن البيانات المعلنة لكل من ترآيا وألبانيا قائمة على أساس الوفاة في موقع الحادثالملحوظ

 لكل مليون نسمة في 204تتباين معدالت الوفيات بشكل آبير لتتراوح بين  .معدلة عند استخدام التقديرات ال10.066الوفيات في ترآيا ليصل إلى 
 1659، ولكن الرقم اإلجمالي هو 1997ال تتوافر بيانات منفصلة لكل من صربيا والجبل األسود على حده لعام  . في مقدونيا69لجبل األسود وا

 ضمن الرقم اإلجمالي للمنطقة 1997تم إدراج الرقم المجمع لعام  .%35، حيث انخفض الرقم بنسبة 2007 في عام 1084 و1997في عام 
 . في الجدول

 
تشير معدالت الوفيات من مستخدمي  . دول7ترتفع نسب الوفيات بين المشاة في آل من ألبانيا ومقدونيا، وتبلغ النسبة واحد إلى خمسة في 

 .المرآبات ذات اإلطارين إلى نسب المرتفعة نسبًيا في آل من آرواتيا واليونان
 

 شرق أوروبا، وفئات الدخل ونسبة الوفيات بين مستخدمي الطرقعدد الوفيات المعلنة بسبب حوادث الطرق في دول جنوب  7الجدول 
 

عدد  الدولة
 الوفيات

عدد 
 الوفيات

نسبة 
 االختالف 

عدد  عدد السكان
 الوفيات

فئة 
 الدخل

إجمالي 
الدخل 
 القومي

راآبي  المشاة
الدراج
 ات

M/C2 

 1997 2007 1997-
2007 

2007 
 الرقم باآلالف

 المعدل
لكل مليون 

 نسمة

معدل دخل  
الفرد 

بالدوالر 
األمريكي 

 2007عام 

% % % 

 ألبانيا 

التعريف المعدل (
 ) يوم30للوفاة خالل 

266 384 

(499) 

44.4 

 

3190 120 

(156) 

 9 6 40 3290 متوسط

 5 6 24 3790 متوسط 109 3935 60.3 428 267 البوسنة والهرسك

 0 4 26 4590 متوسط 131 7639 9.9 1006 915 بلغاريا 

 19 5 20 10460 متوسط 136 4555 13.3- 619 714 آرواتيا

 30 1 16 29630 مرتفع 141 11147 24.9- 1580 2105 اليونان

 4 0 20 5180 متوسط 204 598 ال يوجد 122 ال يوجد الجبل األسود

 8 7 11 6150 متوسط 130 21438 2.4- 2794 2863 رومانيا

 6 9 25 4730 متوسط 98 9858 ال يوجد 962 ال يوجد صربيا

 11 4 34 3460 متوسط 69 2038 9.1- 140 154 مقدونيا

 8 2 19 8020 متوسط 67 74877 14.6-- 5007 5181 ترآيا
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التعريف المعدل (
 ) يوم30للوفاة خالل 

(6509)  (87) 

 9874 14124 جنوب شرق أوروبا

(11378) 

-30.1 139275 71 

(82) 

     

راجع الجدول (بيانات الوفيات المعلنة  .العالمية، الشرطة الوطنية الترآية الصحة منظمة الصادر عن السالمة المرورية حالة عن العالمي يراللجنة االقتصادية ألوروبا،التقر :المصدر
 . يخ الحادثمن تار يوًما 30خالل فترة بسبب الحوادث  الوفاة وثتوضح األرقام بين األقواس عدد الوفيات والمعدالت المعدلة لحد ). للمزيد من اإليضاح1

 آافة مستخدمي المرآبات ذات اإلطارين.2منهج أطلس؛  .1
 

 60 و40تتباين حدود السرعة المسموح بها في المناطق الحضرية ما بين  . بيانات مؤشرات السالمة الرئيسية على الطرق8يوضح الجدول 
تنخفض نسبة الوفيات بسب الكحول ماعدا في  .ديسيلتر/ام جر0.05الساعة، وتتراوح نسبة القيادة تحت تأثير الكحول ما بين صفر و/آيلومتًرا

ال تتوافر معلومات عن نسبة استخدام  . من الرقم اإلجمالي بالرغم من تصنيف مستوى التنفيذ على أنه فعال تماًما%30آرواتيا حيث تبلغ النسبة 
وفي النهاية تنخفض آذلك معدالت  . اليونان ورومانياالمقعد والخوذة في عدة دول وتنخفض معدالت االستخدام ماعدا في آل منأمان حزام 

 .  المقعد الخلفيأماناستخدام حزام 
 

  في دول جنوب شرق أوروباالسالمة المروريةمؤشرات  8الجدول 
 

حدود  الدولة
السرعة في 

المناطق 
 الحضرية
السا/آيلومتر

 عة

نسبة ترآيز 
الكحول في 

الدم 
 ديسيلتر/جرام

  )عام(

نسبة الوفيات 
  الكحولبسبب

معدالت استخدام 
المقعد  أمانحزام 

 األمامي 

معدالت استخدام 
 المقعد  أمانحزام 
 الخلفي

معدالت استخدام 
 الخوذة 

 ال يوجد ال يوجد 30 5 0.05 40 ألبانيا 
 البوسنة والهرسك

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 7 0.03 60
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5 0.05 50 بلغاريا 

 آرواتيا
 ال يوجد ال يوجد * 45 30 0.05 50

 58/32 42 75 7 0.05 50 اليونان

 الجبل األسود
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 0.05 50

 90/65 20 80 2 0.0 50 رومانيا

 صربيا
 ال يوجد 4-5 50-60 6 0.05 60

 مقدونيا
 2 ال يوجد * 16 5 0.05 60

  بين المدن،70 2 0.05 50 ترآيا
اطق  في المن28

 *الحضرية

 12 ال يوجد

 العالمية  الصحة منظمة  الصادر عنالسالمة المرورية حالة عن العالمي التقرير :المصدر
 . المقعد األمامي والخلفيأمان ال تتوافر معدالت منفصلة الستخدام حزام  •

 
 إجراء التخاذ الدول اختيار 2.3

 
 الوفيات، وتوزيع أعداد الوفيات بين دول منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة أوضحت األجزاء السابقة تباين مستويات الدخل، ومعدالت

وبناء  .ويبرز نمط ثابت لتدني مستوى السالمة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في شرق وجنوب شرق أوروبا وآسيا الوسطى .لألمم المتحدة
في المقام األول على دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى، ولتنظيم مؤتمر لتلك الدول، " أوندا"على ذلك فقد تم اتخاذ القرار لترآيز موارد مشروع 

وتشمل تلك المجموعة من الدول ثالث دول منخفضة  .والذي ُعقد في منسك، بجمهورية روسيا البيضاء، بالتعاون مع حكومة روسيا البيضاء
طة الدخل وهي أرمينيا، وأذربيجان، وروسيا البيضاء، وجورجيا، الدخل وهي قيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزباآستان، والدول متوس

 . وآازاخستان، وجمهورية مولدوفا، وترآمانستان واالتحاد الروسي، بما يحقق هدف المشروع في مساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
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انية، بدعم من وزارة النقل واالتصاالت اليونانية  للتجارة والصناعة واتحاد شرآات النقل اليونEviaغرفة  فقد قامتباإلضافة إلى ذلك، 
وباإلضافة إلى  .باستضافة مؤتمر لدول جنوب شرق أوروبا اعتراًفا بوجود معدالت أعلى من المتوسط للوفيات مقارنة بمعظم دول غرب أوروبا

، وآرواتيا، والجبل األسود، ورومانيا، وصربيا، اليونان، تضم تلك المجموعة الدول متوسطة الدخل مثل ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا
 . وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وترآيا

 
باإلضافة إلى أن الدول  .السالمة المروريةوقد تم إعداد المناسبتين للترآيز على مجموعات الدول المتشابهة من حيث الموقع الجغرافي وشروط 

فنجد أن دول مؤتمر هالكيدا مترابطة جغرافيا والعديد منها  . مشترآة بالنسبة للتاريخ السياسي واللغةعوامللديها التي تم اختيارها لمؤتمر منسك 
فالمجموعتان معا تغطيان  .السياحة آذلك من الموضوعات المشترآة بين تلك الدول وتعتبر .تشترك في الخلفية السياسية والمشاآل التي تواجهها

منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة باستثناء التفيا، وليتوانيا وبولندا، حيث إن تلك الدول تابعة آافة الدول متوسطة الدخل في 
 .لالتحاد األوروبي

 
قييمها فيما  دول من التي يتم الترآيز عليها ال توجد لديها أهداف يمكن ت10العالمية فإن  الصحة منظمة ووفًقا للتقرير العالمي للحالة الصادر عن

، أو إستراتيجية وطنية متناسقة للسالمة على الطرق، وبالنسبة للدول التي لديها أهداف فإنه من غير الواضح ما السالمة المروريةيتعلق بموضوع 
  .إذا آانت تلك األهداف تجريبية ومحتملة التحقيق أم ال

 
تصادي والتنمية اإلرشادات للدول لمساعدتها على وضع وتحقيق أهداف  الصادر عن مكتب التعاون االق"نحو الصفر"وتقدم توصيات تقرير 

 مروريةسالمة اللوتضع تلك التوصيات األهداف الواضحة في إطار اإلدارة الفّعالة ل .وتوفر إطار عمل فعَّال للمؤتمرللسالمة المرورية طموحة 
ؤتمر بناًء على ذلك يتمثل في توضيح مفهوم منهج النظام اآلمن في إطار وقد آان أحد أهداف الندوة والم .بغرض تحقيقهافي منهج النظام اآلمن 

 .توصيات تقرير مكتب التعاون االقتصادي والتنمية آإرشادات للممارسات الجيدة في تحديد وتحقيق األهداف
 

  ألوروبا االقتصادية اللجنة لمنطقة اإلقليمية الندوة 2.4
 

 المشارآة 2.4.1
 

 مايو 14-12وآان ذلك في منسك في الفترة من  .ل الجنة االقتصادية ألوروبا بالتعاون مع حكومة جمهورية روسيا البيضاءتم تنظيم الندوة من قب
حضر ممثلون عن عدد من المنظمات  آما دولة من شرق أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى، 12 من أصل 9وقد حضر ممثلون عن . 2009

، ولجنة األمم المتحدة المحيط الهادياللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا و(رى التابعة لألمم المتحدة الدولية ومن واللجان اإلقليمية األخ
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جمهورية روسيا ) الكاريبياالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا واللجنة األوروبية ألمريكا الالتينية والبحر 

 .البيضاء
 

جمهورية روسيا البيضاء، وجمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، وجمهورية مولدوفا،  : التاليةرآون اإلقليميون من الدولوقد جاء المشا
ولم يحضر ممثلون عن آل من جورجيا،  .واالتحاد الروسي، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان، وترآمانستان، وأوآرانيا

رغم من أن آازاخستان وقيرغيزستان توجد بها أعلى معدالت للوفيات وتتزايد بها أعداد حاالت الوفاة في وآازاخستان، وقيرغيزستان، على ال
وقد حضر ممثلون آذلك  .وزارات الداخلية، والنقل، والتعليم، والشئون الخارجية وشرطة المرور :الهيئات الحكومية التي حضر ممثلوها .المنطقة

 . بولندا واليونان وبريطانيا العظمى وأسبانياوقد حضر آذلك ممثلون عن آل من  .دول المستقلةعن اللجنة التنفيذية لكومنولث ال
 

المفوضية : وحضر ممثلون عن آل من المنظمات الدولية التالية .وقد ضم وفد اللجنة االقتصادية ألوروبا مدير قسم النقل واثنين من الموظفين
واالتحاد الدولي للنقل البري، وهيئة نظم وخدمات النقل الذآية في ي، ومنظمة الصحة العالمية، األوروبية، ومنظمة األمن والتعاون األوروب

  .، والبرنامج الدولي لتقييم الطرقالمروريةأوروبا، واالتحاد الدولي للسيارات، والشراآة العالمية للسالمة 
 

 الجلسات االفتتاحية  2.4.2
 

المنسق المقيم لألمم المتحدة والممثل ير داخلية جمهورية روسيا البيضاء، والسيد أنطونيوس برويك، افتتح الندوة السيد أناتولي آوليشوف، وز
، والسيدة إيفا مولنار، مدير قسم النقل في اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة، في (UNDP)المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 .  ونائب وزير النقل ونائب وزير التعليم في روسيا البيضاء ونائب وزير الصحة األوآرانيحضور آل من نائب وزير الصحة،

 
وذآر  . في روسيا البيضاء وصرح بأن الندوة آانت فرصة لرفع الوعي وزيادة الفهم للحلولالسالمة المروريةوقد أوضح السيد آوليشوف وضع 

السالمة وأوضحت السيدة مولنار وضع  .السالمة المروريةنبية وتعلم أساليب جديدة لتحسين بأن روسيا البيضاء تريد االستفادة من الخبرات األج
 في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا وأبرزت التباين في األداء بين المجموعات دون اإلقليمية المختلفة، حيث تبلغ معدالت الوفيات لكل المرورية

وعلى عكس دول  .يا الوسطى ضعف المعدالت تقريبا في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا نسمة في شرق أوروبا والقوقاز وآس100.000
 يعتبر السالمة المروريةفموضوع . 2007 إلى 1997االتحاد األوروبي، فإن الكثير من تلك الدول قد عانت من تدهور األوضاع في الفترة من 

ومن التحديات الخاصة التي تواجه دول شرق أوروبا  .ذلك آافة قطاعات المجتمعمهمة متعددة األبعاد وتشمل آافة المستويات الحكومية وآ
وشرحت السيدة  .والقوقاز وآسيا الوسطى هي الحاجة لوضع إستراتيجية، والقدرة على جذب التمويل المتاح والمعرفة، والدعم السياسي والملكية

، والمدى الذي يمكن أن تسهم به في تحسين (WP1) السالمة المروريةع مولنار دور اللجنة االقتصادية ألوروبا وجماعة العمل في موضو
الخاصة باألمم المتحدة، واتفاقيات السير على الطرق والعالمات واإلشارات على التوالي للسالمة المرورية السالمة من خالل الوسائل القانونية 

 .من خالل العمل التحليلي وبناء القدرةآذلك و) 1968(
 

وقد تم إبراز دور منظمة الصحة العالمية في تنسيق تعاون  .المروريةلسات التالية أهداف الندوة واإلطار العالمي األوسع للسالمة وأوضحت الج
 حالة القادم عن العالمي  وإصدار أدلة الممارسات السليمة، وتم آذلك إعطاء توضيحات عن التقريرالسالمة المروريةاألمم المتحدة في موضوع 

العالمية  بشأن المرورية اتحاد السيارات الدولي حول الحملة الحالية التي تقودها لجنة السالمة وقد استمع المشارآون إلى ممثل  .المروريةالسالمة 
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فالهدف من خطة عقد  . إذا لم يتم التحرك2020 حتى عام السالمة المرورية، والتدهور المتوقع في وضع السالمة المروريةعقد من العمل في 
ويهدف المؤتمر  .مليون0.9 إلى 1.9 من 2020 مليون نسمة عن طريق خفض العدد السنوي المتوقع للوفيات في عام 5 العمل هو إنقاذ حياة من

 مليون دوالر أمريكي 300 إلى دعم خطة عقد من العمل، ودعم خطة العمل التي تتكلف 2009الوزاري العالمي في موسكو في شهر نوفمبر 
 . من تمويل مشروعات الطرق وتكريس الجهود لتقييم وتصميم الطرق اآلمنة%10ما ال يقل عن باء القدرة ودعم االستثمارات لالستثمار في بن

 
  حسب الدولةالسالمة المروريةوضع  2.4.3

 
ي أرمينيا، وروسيا البيضاء،  في بالدهم، وتم إعداد التقارير من قبل ممثلالسالمة المروريةتم إعطاء الفرصة لكافة الدول المشارآة إلبراز وضع 
 في آل دولة من الدول التي حضرت السالمة المروريةوتبع ذلك وصف موجز لوضع  .ومولدوفا، واالتحاد الروسي، وأوآرانيا وأوزباآستان

الخاصة بدول شرق وتم توضيح البيانات  .الندوة، وتم آذلك إلقاء الضوء على آل من المعلومات المتوفرة في الندوة وتقرير الوضع العالمي
 .  أعاله6 و5أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى في الجداول 

 
 أرمينيا

 
 ت وصل2008عام في  آما آانت هناك زيادة أخرى 2007 و1997 في الفترة بين %42ارتفعت حاالت الوفيات بسبب حوادث الطرق، بنسبة 

نسبة الوفيات بين راآبي الدراجات والمرآبات  وصلت، بينما %39لمشاة وبلغت نسبة الوفيات بين ا . حالة إصابة3.125 حالة وفاة و407إلى 
 حوادث الطرق مسئولة عن ووفقا للتقديرات تعد .وآانت معظم الحوادث على الطرق السريعة بسبب االنقالب .%2 أقل منإلى ذات اإلطارين 

ديسيلتر مرتفعة نسبًيا ولكن حاالت الوفاة / جرام0.08 والتي تبلغ وتعتبر النسبة الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول . من الدخل القومي%1فقد 
والخوذة من المتطلبات القانونية، ولكن التنفيذ ال يعد فعاًال على  األمانويعتبر استخدام حزام  .فقط من الرقم اإلجمالي% 6بسبب الكحول ال تتعدى 

 . بالنسبة للبنية التحتية الجديدة والحاليةرورية للسالمة الموهناك حاجة إلى عمليات مراقبة  .المستوى المطلوب
 

باإلضافة إلى خطة عمل مدتها خمس للسالمة المرورية  بالتصديق على اإلستراتيجية الوطنية 2009 أغسطس 13قامت حكومة أرمينيا في 
من  األماننفيذ التشريعات الخاصة بأحزمة على نطاق واسع ومن البنود األساسية للبرنامج ت األمانوينتشر موضوع عدم استخدام أحزمة  .سنوات

وسيتم آذلك إنشاء األنفاق وممرات عبور المشاة في األجزاء األآثر  .قبل الشرطة، بما في ذلك التأآد من التزام رجال الشرطة أنفسهم بذلك
لزيادة الوعي العام للسالمة المرورية ني وستقوم وزارة النقل وجهاز الشرطة بالعمل على التنسيق مع المجلس الوط .خطورة على الطرق السريعة

  .السالمة المروريةبموضوع 
 

 أذربيجان
 

للسالمة بالرغم من وجود إستراتيجية  .%38وبلغت نسبة الوفيات بين المشاة  .2007-1997الفترة من  خالل% 83زادت نسبة الوفيات بنسبة 
 تحت تأثير الكحول صفر ويتم التنفيذ بشكل جيد، مع بلوغ عدد حاالت الوفاة بسبب وتبلغ النسبة المسموح بها للقيادة .ووجود األهدافالمرورية 

وهناك  .والخوذة، ولكن ال تتوافر معلومات عن معدالت االستخدام األمانويتم آذلك تنفيذ القوانين الخاصة باستخدام أحزمة  .%3الكحول نسبة 
 . نشاء الكبرى الجديدة والبنية التحتية الحالية بالنسبة لمشروعات اإلالسالمة المروريةحاجة إلى مراقبة 

 
 روسيا البيضاء

 
في  انخفاضًابالرغم من ازدياد الوضع سوًءا في العقد األخير بالنسبة ألعداد ودرجة خطورة حوادث الطرق، إال أن السنتين األخيرتين شهدتا 

ة اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة التي انخفضت فيها أعداد أعداد الضحايا حيث تعتبر روسيا البيضاء الدولة الوحيدة بين دول منطق
 مما أدى إلى وجود حاجة 1999وقد تزايدت نسبة امتالك السيارات الخاصة منذ عام  .%12 بنسبة 2007 إلى 197الوفيات في الفترة من 
 الطرق من المشكالت الملحة حيث تبلغ نسبة الضحايا من بين المشاة وتعتبر سالمة الفئات المعرضة للخطر من مستخدمي .لتطوير نظام المرور

، حيث السالمة المروريةويتولي رجال الشرطة مسئولية  .%4، ومن مستخدمي المرآبات ذات اإلطارين %9، ومن راآبي الدراجات 40%
لقيادة تحت تأثير الكحول من المخاطر الكبرى التي تتم وتعتبر السرعة وا . في المدارسالسالمة المروريةيقودون حملة لرفع الوعي ونشر ثقافة 

وقد تم تنفيذ معايير البنية التحتية لخفض السرعة وتوفير التحسينات مثل أسيجة األمان ومهدئات السرعة على جوانب الطرق وعند  .مواجهتها
حرآة تعد و .الكبرى للطرق الجديدة والبنية التحتية الحالية بالنسبة لمشروعات اإلنشاء السالمة المروريةوهناك حاجة إلى مراقبة  .ممرات المشاة

 .  في أنحاء جمهورية روسيا البيضاءمن المشاآل الملحة المرور عبر الممرات المرورية من الشرق إلى الغرب
 

 مولدوفا
 

 .آما أن هناك أهدافمرورية للسالمة ال، حيث توجد إستراتيجية 2007 و1997 فقط بين عامي %3ارتفع عدد وفيات حوادث الطرق بنسبة 
 .%17ديسيلتر، ولكن ال يتم التنفيذ بشكل فّعال وتبلغ نسبة الوفيات بسبب الكحول /جرام 0.05 الكحول تأثير تحت بالقيادة الخاصة وتبلغ النسبة

نسبة  آما أن ون الخاص بالخوذة، والخوذة ولكن التنفيذ ليس على المستوى المطلوب بالنسبة للقان األمانوتوجد قوانين خاصة باستخدام أحزمة 
، وبين مستخدمي المرآبات ذات اإلطارين %2، وبين راآبي الدراجات %34وتبلغ نسبة الوفيات بين المشاة  .األمان غير مؤآدةاستخدام أحزمة 

ويواجه األطفال  .تحتية الحالية بالنسبة لمشروعات اإلنشاء الكبرى للطرق الجديدة والبنية الالسالمة المروريةوهناك حاجة إلى مراقبة  .4%
 باإلضافة إلى قوانين جديدة خاصة بالكحول 2009لعام للسالمة المرورية  تم إطالق خطة جديدة 2006وفي عام  .بشكل خاص بعض المخاطر

م إدخال آاميرات لمراقبة وت .والمخدرات، واختبار الصحة لقائدي السيارات، وتطبيق اختبارات القيادة بما يتماشى مع قواعد االتحاد األوروبي
 بسبب وجود عجز في عدد رجال شرطة ًاالتقدم محدود فال يزالوبالرغم من ذلك،  .السرعة واختبارات جديدة لتحديد نسبة الكحول في الدم

 . وهناك نية لالستفادة بشكل أآبر من التقنيات الحديثة .%50المرور تبلغ نسبته 
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 روسيا االتحادية
 

، وتعتبر نسبة الوفيات من أعلى النسب في 2007 و1997 بسبب حوادث الطرق بنسبة واحد إلى خمسة في الفترة بين عامي ارتفع عدد الوفيات
هناك إستراتيجية  .من إجمالي نسبة الوفيات% 36وتبلغ نسبة الوفيات من المشاة . 2004المنطقة، بالرغم من إدخال بعض التحسينات منذ عام 

والخوذة ويتم تطبيقها بشكل جيد، إال أن نسبة استخدام  األمانوهناك قوانين خاصة باستخدام أحزمة  .هناك أهدافآما أن للسالمة المرورية 
ديسيلتر، ويتم التنفيذ بشكل /جرام 0.03 الكحول تأثير تحت بالقيادة الخاصة وتبلغ النسبة . المقاعد األمامية تبلغ واحد إلى ثالثة فقط  أمانأحزمة
 بالنسبة لمشروعات اإلنشاء الكبرى للطرق الجديدة السالمة المروريةوهناك حاجة إلى مراقبة  .%10لوفيات بسبب الكحول وتبلغ نسبة ا جيد

 . السالمة المرورية وزراء النقل األوروبيين لمراقبة القدرة الخاصة بمؤتمرويتم تقييم واستخدام نتائج  .والبنية التحتية الحالية
 

 طاجيكستان
 

وتواجه الفئات المعرضة  .في عدد الوفيات والمعدالت األقل في المنطقة وهي آذلك الدولة التي يوجد بها أقل مستوى لدخل الفرد الزيادةيعتبر 
، بينما تبلغ النسبة بين %6، وبين راآبي الدراجات %44للخطر من مستخدمي الطرق مخاطر بالغة، حيث تبلغ نسبة الوفيات بين المشاة 

ديسيلتر ويتم التنفيذ بشكل جيد، وتبلغ /جرام 0.03 الكحول تأثير تحت بالقيادة الخاصة وتبلغ النسبة . فقط%1ت اإلطارينمستخدمي المرآبات ذا
وهناك حاجة إلى  .والخوذةاألمان المستوى المطلوب بالنسبة لقوانين استخدام حزام  إلىلم يرقى التنفيذ بعد  .%5نسبة الوفيات بسبب الكحول 

 .  بالنسبة لمشروعات اإلنشاء الكبرى للطرق الجديدة والبنية التحتية الحاليةلمروريةالسالمة امراقبة 
 

 ترآمانستان
 

 وبين راآبي %29 وتبلغ نسبة الوفيات بين المشاة. 2007 و1997 بين عامي %61آان هناك نمًوا سريًعا في نسبة الوفيات، حيث وصلت إلى 
 وتبلغ آذلك نسبة 0.05نسبة المسموح بها للقيادة تحت تأثير الكحول بشكل جيد وتبلغ النسبة ويتم تطبيق القانون الخاص بال .%5الدراجات 

وهناك حاجة إلى عمليات  .والخوذة بشكل جيد األمانويتم آذلك تطبيق قوانين استخدام أحزمة  .من النسبة اإلجمالية%7الوفيات بسبب الكحول 
 . ت اإلنشاء الكبرى للطرق الجديدة والبنية التحتية الحالية بالنسبة لمشروعاالسالمة المروريةتدقيق لحالة 

 
 أوآرانيا

 
 لكل مليون نسمة، وتعتبر تلك النسبة من النسب 215، وبلغ معدل الوفيات 2007 و1997 بين عامي %66بلغت نسبة النمو في عدد الوفيات 

وتمثل الوفيات من المشاة . 6760 إلى 2007 عام 9921فيات من  عندما انخفض عدد الو2008األعلى في المنطقة، ولكن حدث تحّسن آبير عام 
ولكن ال تتوافر معلومات عن معدل  صفر الكحول تأثير تحت للقيادة بها المسموح النسبة وتبلغ.  من إجمالي الوفيات%56مشكلة آبيرة حيث تبلغ 

. على آافة األفراد األمانوذة، وال يتم تطبيق قانون استخدام أحزمة وال يوجد قانون خاص باستخدام الخ.. الوفيات بسبب الكحول أو فعالية التنفيذ
  .وهناك حاجة إلى عمليات تدقيق لإلنشاءات الكبرى للطرق الجديدة وليس للطرق الموجودة حالًيا

 
 أوزباآستان

 
تعد أوزباآستان واحدة من  .للغايةآان معدل الوفيات منخفضا آما ، 2006 و1996فقط بين عامي  %2بلغت نسبة الزيادة في معدل الوفيات 

آما للسالمة المرورية هناك إستراتيجية  .وال تتوافر بيانات عن عدد الوفيات بين فئات مستخدمي الطرق .الدول الثالثة منخفضة الدخل في المنطقة
 .BAC موح بها من الكحول في الدملنسبة المسبموجب ا تحت تأثير الكحول إال أنه غير محدد بالقيادةويوجد قانون خاص  .أن هناك أهداف

 األمانوهو نفس الوضع بالنسبة الستخدام أحزمة  .ويمكن الحكم على التنفيذ بأنه فّعال ولكن ال يتوافر رقم محدد عن عدد الوفيات بسبب الكحول
 بالنسبة السالمة المرورية تدقيق لحالة وهناك حاجة إلى عمليات .والخوذة مع وجود التنفيذ الجيد ولكن ال تتوافر بيانات عن معدالت االستخدام

 خالل السنوات العشر السالمة المروريةوآان هناك زيادة ملحوظة في مستوى  .لمشروعات اإلنشاء الكبرى للطرق الجديدة والبنية التحتية الحالية
وتم توفير المساعدة المالية  .ة النقل الدوليوسيساعد ذلك على تحسين عملية تطوير التنمية في مجال التعاون االقتصادي وتيسير حرآ .األخيرة

 مليون دوالر أمريكي، والذي من شأنه أن يساعد على توفير 75لتطوير البنية التحتية من قبل بنك التنمية األسيوي في صورة قرض تبلغ قيمته 
ات شهرية لمناقشة موضوع السالمة المرورية ويتم تنظيم اجتماع .التقنيات والمعدات الخاصة بهدف بناء وإعادة بناء الطرق في أوزباآستان

 . للمساعدة على خفض معدل الحوادث، والترآيز خصوصا على المشاة واألطفال، وسلوك السائقين وحمالت التوعية العامة
 

 تقارير اللجان اإلقليمية األخرى التابعة لألمم المتحدة  2.4.4
 

 الكاريبي والبحر الالتينية ألمريكا ةاالقتصادي ، واللجنةESCWA آسيا لغربي جتماعيةواال االقتصادية المتحدة األمم لجنةقام ممثلون من 
ECLACيالهاد والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية  واللجنة ESCAP   واألنشطة التي تتم لتحقيق السالمة المروريةبتوضيح وضع 

  .في المناطق التابعة لهم" أوندا"مشروع  أهداف
 

 في منطقة الشرق األوسط السالمة المروريةآسيا، تمت إقامة شراآة مع هيئة  لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم ةلجنففي منطقة 
ويتم  .وشمال أفريقيا للتنسيق بين الحكومات، والهيئات العاملة، ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المشروعات التي تهدف إلى خفض أعداد الضحايا

 وصدر عنها إعالن الدوحة 2008وتمت إقامة ورشة عمل في الدوحة عام  .تبادل المعرفة، وتنفيذ المشروعات، وإقامة الشراآاتالترآيز على 
 بإقامة ورشة عمل لألهداف 2009آسيا في يونيو  لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنةستقوم  .السالمة المروريةالخاص بإجراءات 

وستكون أهدافها مساعدة الدول من خالل تقديم المعلومات الخاصة بالممارسات الجيدة؛ للمساعدة على تطوير األهداف؛ ومراجعة  .في أبو ظبي 
  .السالمة المرورية ووضع أهداف طموحة، باإلضافة إلى مناقشة إدارة السالمة المروريةإحصاءات 

 

                                                            
 .  من هذا التقرير4تم توضيح تفاصيل ورشة العمل في القسم  5
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الكاريبي هي المنطقة التي توجد بها أعلى معدالت للوفيات واإلصابة في العالم وتبلغ  روالبح الالتينية ألمريكا القتصاديةا اللجنةتعتبر منطقة 
وتقوم العديد من الدول  . إذا لم تتم االستفادة من التدابير الجديدة2020 بحلول عام 31 لكل مليون نسمة، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 26.1

الكاريبي  والبحر الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنةوضع الخطط لمواجهة تلك المشكلة، وتقوم وللسالمة المرورية في المنطقة بإقامة هيئات 
ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  االقتصاديةوقد قامت اللجنة  .بتكوين شبكة للربط بين الهيئات الوطنية، والمجتمع المدني والمؤسسات األآاديمية

أمريكا الوسطى، وآولومبيا والمكسيك،  لمنطقة 2009، وسيتم تنظيم ندوات أخرى خالل عام 2008 نوفمبر بتنظيم ندوة في بوينس آيريس في
  .ودول البحر الكاريبي

 
، منطقة آبيرة ومتنوعة حيث تمتد من آسيا الوسطى وحتى استراليا وتضم المحيط الهادياللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا ووتعتبر منطقة 

 .سكان العالم وأآثر من نصف عدد الوفيات وما نسبته واحد إلى خمسة فقط من عدد المرآبات المستخدمة على مستوى العالممن عدد % 62
 في مواجهة المحيط الهاديو آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنةهداف واإلجراءات الحالية لكل دولة، وأهداف األ االستهالليويوضح العرض 

 في مجموعة 2015 و2007 نسمة بين عامي 600.000وتم وضع هذه األهداف والغايات والتي تتمثل في إنقاذ حياة  .ريةالسالمة المرومشكلة 
 . 2009من اجتماعات اللجنة، ومن المتوقع االنتهاء منها في سبتمبر 

 
 خبراء الدوليينلل االستهالليةالعروض  2.4.5

 
توصيات التقرير، وخصوصا منهج نظام السالمة والطريقة التي ينبغي بها  االستهاللي وقد أوضح العرض ".نحو الصفر" نتائج تقرير عرضتم 

 السالمة المرورية نظام فّعال إلدارة السالمة المروريةويتطلب تطوير مستوى  . لتحقيق األهداف الطموحةالسالمة المروريةتنظيم أنظمة إدارة 
ويجب تحديد  .ولي قيادة األمور ويجب آذلك أن تكون أدوار ومسئوليات الهيئات واضحةويجب تعيين هيئة لت .مع الترآيز على النتائج الجيدة

يجب أن تكون األهداف خطوة مرحلية تجاه القضاء على مشكلة الوفيات  .أهداف األداء المرحلية والنهائية وآذلك تحديد إستراتيجية للتنفيذ
 .واإلصابات الخطيرة على الطرق

 
وقد  .في أسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وغرب استراليا وبريطانيا آأمثلة على الممارسات الجيدةللسالمة المرورية طيط  تجارب التخعرضوتم آذلك 

، والتزمت بأهداف االتحاد األوروبي لخفض العدد بنسبة 2008 و2003بين عامي % 40وضعت أسبانيا هدًفا لخفض عدد الوفيات بنسبة 
، مما يعني إنقاذ حياة 2001وهي أقل من النسبة التي آانت موجودة عام % 31 2008وفيات في عام وآانت نسبة ال. 2010بحلول عام % 50

 وتمت إقامة العديد من المشروعات الرئيسية 4008-2004للفترة ما بين للسالمة المرورية وتم وضع خطة إستراتيجية وطنية  . نسمة1.694
، وتغيير نظام العقوبات، وتطوير البنية التحتية السالمة المروريةة للرقابة الوطنية على ويشمل ذلك إقامة هيئ .2008-2005في الفترة ما بين 

وباإلضافة إلى الخطة الوطنية توجد خطط إقليمية  .المروريةويتم وضع خطة جديدة للسالمة  .السالمة المروريةونشر المعلومات المتعلقة بوجمع 
 . 2012 الخاصة بالبلدية إلزامية لكافة المدن بحلول عام روريةالسالمة الموستكون خطط  .خاصة بالبلديةخطط و
 

وقد قامت اللجنة الوزارية  . آواحدة من المشروعات الثالث الرئاسية الكبرى2002عام للسالمة المرورية في فرنسا، تم وضع السياسة الحالية 
 في فرنسا بالتنسيق مع ممثلي اللجنة الوزارية، والتي تضم روريةالسالمة الم برئاسة رئيس الوزراء بصياغة سياسة (CISR)للسالمة المرورية 

وعلى المستوى المحلي، توجد لدى الوحدات  .وزارات النقل، والداخلية، والدفاع، والعدل، والتعليم الوطني، والصحة، والعمل، والشباب والرياضة
وتم رفع مستوى  .السلوك، والبنية التحتية والمرآبات، واالمتثال للقواعدوترآز السياسة على  .مجالس للسالمة") اإلدارات("اإلدارية اإلقليمية 

 .  آاميرا لمراقبة السرعة2.300 تم وضع 2008العقوبات والتنفيذ، وقبل نهاية عام 
 

د حدد وق .2007 و2000، الخاص بالفترة ما بين عامي GAMBITتم إلقاء الضوء على البرنامج الوطني البولندي للسالمة على الطرق، 
وتم تحديد . 2013 إلى 2003خالل عشر سنوات من عام ) %50 (2.800 هدًفا لخفض عدد الوفيات بمعدل GAMBIT 2005برنامج 

؛ تحسين سلوآيات مستخدمي الطرق؛ حماية المشاة واألطفال وراآبي المروريةوضع سياسة فّعالة طويلة المدى للسالمة  :خمسة أهداف رئيسية
 . مة البنية التحتية؛ والتقليل من خطورة الحوادثالدراجات؛ وتحسين سال

 
 بعد وضع برنامج 2009، من قبل الحكومة في مارس "نحو الصفر"في غرب استراليا، تحت اسم للسالمة المرورية تم إقرار سياسة جديدة 
وتم التشاور بشأن خيارات السياسة  .ة المروريةالسالمتمت إقامة المنتديات العامة الستطالع الرأي العام بشأن قضايا  .شامل لإلرشادات العامة

 . الخاصة باإلستراتيجية وتمت المقارنة بين نتائج التصورات المجتمعية باإلضافة إلى تحليالت الخبراء بشأن فعالية حلول النظم األآثر أمًنا
 

لسياسة يجب أن تكون قائمة على الدليل، حيث يجب أن  يتمثل في أن االسالمة المروريةفي بريطانيا العظمى، آان المبدأ األساسي لوضع أهداف 
وقد . يكون الهدف تحديا ولكن يمكن تحقيقه على أساس التحليل التجريبي، ويجب أن تكون هناك إستراتيجية لتنفيذ ورصد التقدم بصورة مستمرة

 مقارنة باألعداد المسجلة في الفترة ما 2010 بحلول عام %40 أو اإلصابات الخطيرة بنسبة يات هو خفض أعداد الوف2010آان الهدف لعام 
وتم إحراز مستوى جيد من التقدم . %50وتم وضع هدف أآثر أهمية بالنسبة لألطفال يتمثل في خفض العدد بنسبة . 1998 و1994بين عامي 

وتقوم إدارة النقل في . 2007م ، بينما تم تحقيق الهدف الخاص باألطفال خالل عا%40ومن المحتمل تحقيق الهدف الخاص بخفض العدد بنسبة
والتي ستعتمد منهج نظام األمان وستشتمل على أهداف  2020الوقت الحالي بإجراء المشاورات حول اإلستراتيجية الجديدة المخصصة لعام 

  .منفصلة بالنسبة للوفيات واإلصابات الخطيرة
 

السليمة، والحاجة إلى وجود نظم بيانات  الممارسات أدلة اجة إلى االعتماد علىبتوضيح الحللسالمة المرورية وقد قام ممثل هيئة الشراآة العالمية 
 العمل الذي قاموا به والطريقة التي (IRF) واالتحاد الدولي للطرق (IRU)وأوضح آذلك ممثلو االتحاد الدولي للنقل البري  .يمكن االعتماد عليها

ويقوم االتحاد الدولي للنقل البري بدعم آافة اإلجراءات الخاصة بتحسين  .المستوى الدولي على السالمة المروريةيمكنهم المساهمة بها في تحسين 
ومن أولوياته التطوير المستدام وتيسير حرآة التجارة، والسياحة  . في حالة تحديد األسباب الرئيسية للحوادث الخاصة بالمرآباتالسالمة المرورية

طريق الحرير، ومشروعات الطرق عبر قارة أفريقيا، وطريق بان  :ق على الطرق السريعة الرئيسيةويعمل االتحاد الدولي للطر .والنقل البري
وقد قاموا بتنظيم ندوات  .، والطريق السريع على البحر األدرياتيكي والبحر األيونيالبحر األسود لحو الطريق السريع الدائريأمريكان السريع، و

                                                            
 .  من هذا التقرير4في القسم الكاريبي  والبحر الالتينية ألمريكا األوروبية للجنةاتم توضيح أنشطة  6
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لوضع للسالمة المرورية مارات العربية المتحدة، ويعملوا بالتعاون مع فريق تعاون األمم المتحدة حول عالمات التميز في روسيا البيضاء واإل
 . دليل إطار عمل لسياسة البنية التحتية للسالمة على الطرق

 
آما  لتقييم الطرق وتم إجراء تقييم للمخاطر باستخدام مرآبات مجهزة خصيًصا بوسائل .(iRAP)الطرق  لتقييم الدولي  جهود البرنامجعرضتم 

وتمثلت  .وتم إصدار تقرير يوضح النتائج البارزة لشبكة الطرق وبرنامج لإلجراءات الوقائية .تسجيالت فيديو متبوعة بتحليل للبياناتتم عرض 
ق حلوًال مخصصة لحالة باإلضافة إلى تقييم المخاطر على الطرق، يوفر البرنامج الدولي لتقييم الطر .المرحلة األخيرة في دعم تنفيذ البرنامج

وتم وضع مجموعة من الوسائل على شبكة االنترنت يمكن استخدامها لتشخيص  .الطرق واستخدامها من قبل مختلف فئات مستخدمي الطرق
ارزة ومواقع وتوضح التقارير المقدمة من الدول الخرائط المفصلة للطرق التي يتم تقييمها باإلضافة إلى النتائج الب .المشكالت وتوفير الحلول

 . اإلجراءات المضادة الموصى بها، والتوقعات الخاصة بإنقاذ الضحايا
 

وستوفر مبادرة السيارة الذآية حلوال جديدة من خالل منهج النظام  .تم إلقاء الضوء على جهود المنظمة األوروبية فيما يتعلق بنظم النقل الذآية
التعميم المتناسق على مستوى قارة أوروبا لنظم النقل الذآية عبر الشبكة التي تشمل  EasyWayوسيعزز مشروع  .المتكامل لسالمة المرآبة

وتضع خطة عمل نظم النقل الذآية  .جميع أنحاء أوروبا من خالل إدارة المرور، وخدمات معلومات المسافرين، والشحن والدعم اللوجيستي
 النداء  رئيسية تشتمل على نظم المساعدة المتطورة للسائقين، وتقديم مشروع آأولويةالسالمة المروريةالخاصة بالمفوضية األوروبية موضوع 

وتغطي تطبيقات  . في جميع أنحاء قارة أوروبا، وتأثير نظم النقل الذآية على الفئات المعرضة للخطر من مستخدمي الطرقeCall اإللكتروني 
ة آل من المرآبات والبنية التحتية؛ والسالمة الخاصة بالمرآبة سواء اإليجابية  سالمالسالمة المروريةنظم النقل الذآية الرئيسية لتحسين مستوى 

  ).عالج اإلصابة(أو السلبية ) منع التصادم(
 

حيث تم وضع هدف في عام  . الخاصة باالتحاد األوروبيالسالمة المروريةوقد أوضح موفد المفوضية األوروبية إلى روسيا البيضاء سياسة 
والبرنامج ) 2001(وتم توضيح السياسة في التقرير الخاص بالنقل . 2010بحلول عام % 50أعداد الوفيات بنسبة  يرمي إلى خفض 2001

وتم االعتماد على منهج متكامل يشتمل على البنية التحتية للطرق، وأمن المرآبات والسلوك  ).2003 (السالمة المروريةاألوروبي إلجراءات 
 في السالمة المروريةالبنية التحتية إلى ضمان تكامل السالمة خالل آافة المراحل وتوفير مستوى مرتفع من وتهدف السياسة الخاصة ب .الفردي

 لتحسين مستوى سالمة المرآبات من خالل المطالبة بأن تكون آافة EuroNCAP  االختبارويتم استخدام برنامج .آافة الدول األعضاء
وتشتمل المبادرات األخرى على توجيهات بشأن منح التراخيص للسائقين والميثاق  . نجوم على األقلالسيارات المباعة في أوروبا من فئة األربعة

 . السالمة المروريةومرصد مراقبة للسالمة المرورية األوروبي 
 

انظر الجزء (ت الموافقة عليها خالل الجلسة الختامية للندوة تمت مناقشة النتائج والتوصيات المتعلقة باتخاذ إجراءات مستقبلية لتحديد األهداف وتم
  ).الثامن أدناه

  
  

 أوروبا شرق جنوب في السالمة المرورية مستوى تحسين مؤتمر 2.5
 

 المشارآة 2.5.1
 

 النقل شرآات والصناعة واتحاد للتجارة Evia  في جنوب شرق أوروبا من قبل غرفةالسالمة المروريةتمت استضافة مؤتمر تحسين مستوى 
  .2009يونيو  26-25وقد عقد المؤتمر في مدينة هالكيدا، باليونان، في الفترة من  .اليونانية واالتصاالت النقل وزارة من اليونانية، بدعم

 
 في جنوب شرق أوروبا آجزء من المشروع العالمي لألمم المتحدة السالمة المروريةوآان الهدف من المؤتمر هو الترآيز على تحسين مستوى 

ألبانيا، والبوسنة والهرسك،  :وقد جاء المشارآون اإلقليميون من الدول التالية .ليمية بخفض أعداد ضحايا الحوادث المروريةلتحديد األهداف اإلق
وآانت  :الهيئات الحكومية التي حضر ممثلوها .وبلغاريا، وآرواتيا، وجمهورية مقدونيا، واليونان، والجبل األسود، ورومانيا، وصربيا وترآيا

الداخلية، والنقل واالتصاالت، والصحة، وممثلون عن الحكومة المحلية وغرف التجارة، وشرطة المرور،  وزاراتثلة عن هناك وفود مم
 . وقد حضر آذلك ممثلون عن فرنسا، وإيطاليا وهولندا .والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التجارية

 
 المفوضية :التالية الدولية المنظمات من آل عن ممثلون وحضر .الموظفينوقد ضم وفد اللجنة االقتصادية ألوروبا مدير قسم النقل وبعض 

، وسويسرا، وهيئة الرقابة على المرآز األرثوذآسي للبطريرآية المسكونيةوللسيارات،  الدولي األوروبية، ومنظمة الصحة العالمية، واالتحاد
 .الطرق لتقييم الدولي ، والبرنامجةالمروري للسالمة العالمية الشراآةالنقل بجنوب شرق أوروبا، وهيئة 

 
 الجلسات االفتتاحية  2.5.2

 
 االقتصادية قام بافتتاح المؤتمر السيدة إيفاجليا تساجا، مدير عام وزارة النقل واالتصاالت اليونانية، والسيدة إيفا مولنار، مدير قسم النقل، باللجنة

 وقد رحب بالمشارآين آل من باناجيوتس سيموسيس، رئيس غرفة .االتصاالت اليونانيالمتحدة، نيابة عن وزير النقل و لألمم التابعة ألوروبا
Evia  والصناعة، والسيد إيفاجيلوس سبانوداآيس، رئيس غرفة للتجارة Chaniaاليونانية النقل شرآات والصناعة، ونائب رئيس اتحاد للتجارة. 

وتعتبر قضية  .ن المشاآل المتزايدة ولها تأثير على المستويين البشري واالقتصادي تعتبر مالسالمة المروريةوقد صرحت السيدة مولنار أن أزمة 
وذآر السيد سبانوداآيس أن الهدف هو إقامة نظام نقل يوناني آمن وفّعال مما يساعد في عملية  . من المسئوليات المشترآةالسالمة المرورية
ونان غير آاٍف، حيث إن معدالت الوفيات أعلى بكثير من المعدالت في دول االتحاد  في اليالسالمة المروريةيعتبر مستوى  .التحديث والتطوير

 .  في الترتيب22األوروبي، مما يضع اليونان في المرتبة 
 

 حادلسلة، واتكرة احيث قام العبو الفريق الوطني اليوناني ل .السالمة المرورية السلة الذين يقدمون الدعم لقضية  آرةوتم تخصيص جلسة ألبطال
 في جميع السالمة المروريةللحفاظ على مستوى " روح الفريق"و" اللعب النظيف" السلة اليوناني واالتحاد الدولي لكرة السلة بالترويج لشعار آرة

" االلتفاف" أو ومن خالل تأآيدهم على أن األفراد غالًبا ال يعرفون أهمية االلتزام بالقواعد، ويظنون أن الخطأ .أنحاء اليونان واألماآن األخرى
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 السلة اليونانيون بدعوة الناس لاللتزام بالقواعد وبدأ العمل آفريق واللعب النظيف على  آرةالبسيط على القواعد يؤثر فقط عليهم، قام أبطال
  .1وقام الالعبون بتوقيع بيان للترويج لتلك الفكرة والتي تم إدراجها في هذا التقرير تحت اسم الملحق  .الطرق

 
من خالل العروض التقديمية الصادرة عن االتحاد الدولي للسيارات بخصوص المؤتمر للسالمة المرورية لقاء الضوء على القضية العالمية وتم إ

، ومن اللجنة االقتصادية ألوروبا حول المخاطر السالمة المروريةبشأن قضية " عقد من العمل"الوزاري العالمي القادم والخطة المقترحة 
 .المتحدة لألمم التابعة األخرى اإلقليمية جهود اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجانالرئيسية و

 
المرآز األرثوذآسي للبطريرآية و، (SEETO)وهيئة الرقابة على النقل بجنوب شرق أوروبا وقام المتحدثون من آل من المفوضية األوروبية، 

هيئة الرقابة على النقل بجنوب شرق أوروبا بتعزيز عملية تطوير شبكة النقل اإلقليمية  وتقوم . بإلقاء الضوء على الجهود التي بذلوهاالمسكونية
 للتعامل مع اإلجراءات اإلدارية والتشريعية الالزمة 2009في يناير للسالمة المرورية وتم تكوين مجموعة عمل  .الرئيسية بجنوب شرق أوروبا

السالمة هيئة الرقابة على النقل بجنوب شرق أوروبا، وتعزيز أفضل ممارسات قة  في منطالسالمة المروريةلتعزيز التعاون في موضوع 
وتقوم الكنيسة  . في جنوب شرق أوروباالسالمة المرورية وزيادة الوعي بين صانعي القرار واللجنة التوجيهية الخاصة بحالة المرورية

  .تقدم الدعم لضحايا حوادث الطرقاألرثوذآسية بالتعاون مع الديانات والقطاعات األخرى في المجتمع، و
 

  في اليونانالسالمة المرورية 2.5.3
 

 والجهود المبذولة في هذا الشأن داخل السالمة المروريةالمقدمة من اليونان، الدولة المضيفة، الضوء على وضع  االستهالليةوقد ألقت العروض 
 بما في ذلك مدونة قواعد السالمة المرورية العديد من التدابير الخاصة ب على2010-2005وتشتمل الخطة اإلستراتيجية للفترة من  .اليونان

تدريب السائقين، واالختبارات ومنح التراخيص، وتحسين سلوآيات السائقين، ونظام النقاط الجديدة وحمالت  تطويرسلوآيات المرور، وعمليات 
، ولكن 2007 و2000أعداد الوفيات بشكل آبير في الفترة ما بين عامي وقد انخفضت  .السالمة المرورية وتعليم السالمة المروريةالتوعية ب

وقد قام جهاز الشرطة بوسط اليونان  .هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية ورفع الوعي العام والدعم اإلعالمي
وتم تحسين  .مليات التفتيش على حاالت القيادة تحت تأثير الكحولوانخفضت حاالت تخطي السرعة وزادت ع .بتوضيح التقدم في مستوى التنفيذ

 لتحسين عملية تدريب الشرطة ومستوى التنفيذ وندوات 2009وهناك تدابير في عام  .والخوذة األمانمستوى االمتثال لقواعد استخدام أحزمة 
 . تطوير سلوك السائقين

 
 التابعة للغرفة الفنية اليونانية السالمة المروريةليوناني لمهندسي النقل وهيئة الرقابة على الصادرة عن المعهد ا االستهالليةوقد أوضحت العروض 

 فيما يخص سلوآيات مستخدمي الطرق، وسالمة المرآبات، السالمة المروريةطريقة تعزيز التدابير المتبعة لتطوير البنية التحتية، ودعم إجراءات 
 وتم آذلك إلقاء الضوء على عمل المنظمات غير الحكومية، ومعهد .نفيذواالستجابة لحاالت الطوارئ ومستوى الت

 Panos Mylonas وتقديم إطار للشراآة السالمة المروريةيقدم الدعم لليونان لتحسين الفّعالية فيما يتعلق بقضايا  أنهحيث  .المرورية للسالمة ،
 .  وحث المؤسسات العامة والخاصة على أداء أدوارهاالسالمة المروريةقضية آما أنه بهدف إلى زيادة الوعي ب .الفّعالة بين مختلف القطاعات

 
 ألوروبا االقتصادية وفي نهاية اليوم األول للمؤتمر، تبنى ممثلون من غرف التجارة والصناعة إعالًنا والذي اعتزموا فيه دعمهم لجهود اللجنة

، وإنشاء آليات التمويل السالمة المرورية الحمالت الترويجية، والدعوة إلى تبني تدابير المتحدة، واستخدام شبكاتهم في اليونان لدعم لألمم التابعة
، والتنفيذ الكامل السالمة المروريةوقد قدموا الدعوة لدول جنوب شرق أوروبا األخرى التخاذ اإلجراءات، والموافقة على أهداف  .لتنفيذها

نص اإلعالن موجود في  . في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدةمروريةالسالمة الللوسائل القانونية ذات الصلة الخاصة ب
 . 2الملحق 

 
  في جنوب شرق أوروبا السالمة المرورية .2.5.4

 
مة الساللوضع  موجزوتبع ذلك وصف  .حول األوضاع في آل دولة من دولهم استهالليةقّدم ممثلو الدول الحاضرة في المؤتمر عروًضا 

 . في آل دولة من الدول التي حضرت الندوة، وتم آذلك إلقاء الضوء على آل من المعلومات المتوفرة في الندوة وتقرير الوضع العالميالمرورية
  .  بيانات مختصرة عن جميع دول شرق أوروبا أعاله8 و7 الجداول تعرضو
  

 ألبانيا 
 

وقد أدت الزيادة في حرآة المرور إلى زيادة حوادث  .بات والسائقين والبنية التحتية للطرقتم إدخال تعديالت أساسية في ألبانيا في أعداد المرآ
 . أو حتى أهداف يمكن تحقيقهاالسالمة المروريةإستراتيجية خاصة ب توجد من أولويات الحكومة، ولكن ال السالمة المروريةالمرور وتعتبر قضية 

، واحًدا من أعلى المعدالت في  من تاريخ الحادث يوًما30وفقا للتعريف الخاص بالوفاة خالل ويعتبر معدل الوفيات، خصوًصا آما تم تعديله 
، مع وجود مشكلة قائمة بالنسبة للفئات المعرضة للخطر السالمة المرورية تمثلو .اإلقليمية، وتزايدت حاالت الوفاة بشكل سريعدون المنطقة 

السالمة الرئيسية لعمليات تحسين اإلجراءات في نوعية الطرق، واالعتماد على وسائل مراقبة المجاالت  .%40نسبة للوفيات بين المشاة تبلغ 
 ثقافة  إصدار تراخيص القيادة ، ونشر الفساد في، والتعامل مع المشاآل الخطيرة، وتحسين االنضباط على الطرق، والتعامل مع قضيةالمرورية

على  األمانالمرور الخاص بالسرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الخوذة وأحزمة يمكن الحكم على تطبيق قانون  .السالمة المرورية
 اإلنشاء لمشروعات بالنسبةللسالمة المرورية هناك عمليات تفتيش  .فقط% 30المقاعد األمامية أمان أنه فّعال، ولكن تبلغ نسبة استخدام أحزمة 

 . الجديدة للطرق الكبرى
 

 البوسنة والهرسك 
 

بالرغم من أن معدل الوفيات أقل من المعدالت الموجودة في دول جنوب شرق أوروبا األخرى، إال أن حاالت الوفاة تتزايد بشكل سريع في 
وتم  .والخوذة، ولكن يمكن اعتبار مستوى التنفيذ فّعال إلى حد ما األمان حزام استخدام نسبة عن معلومات تتوافر وال .المنطقة دون اإلقليمية

وقد أثمرت الدراسة التي قام بإجرائها البنك الدولي  .السالمة المرورية ليتماشى مع قواعد 2006في عام للسالمة المرورية ماد قانون وطني اعت
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، السالمة المرورية تنفيذ إستراتيجية  عمليةفي وزارة االتصاالت والنقل للتنسيق فيللسالمة المرورية عن وضع خطة إلنشاء مكتب متخصص 
وزارات النقل، للسالمة المرورية وسيضم مجلس التنسيق الوطني  .مج الشرطة واإلجراءات، واإلحصاءات، والشئون االقتصادية والتعزيزوبرا

وتم تنفيذ مشروع البنية التحتية للطرق ومشروع السالمة  .تنفيذ إستراتيجية وطنية للتنمية ومراقبتهافي والداخلية، والصحة والتعليم لتنسيق 
 . مليون دوالر أمريكي25 بالبنك الدولي بتكلفة الخاص

 
 وتم السالمة المروريةأوروبا، تم إعداد مسودة إلستراتيجية  شرق بجنوب الرئيسية اإلقليمية النقل لشبكة السالمة المروريةبعد مراجعة قضية 

من إجراءات  موحدةومجموعة للسالمة المرورية دليل وتم إعداد مسودة  .تقديم مقترحات لوضع قوانين وتشريعات لتنفيذ عمليات تفتيش إلزامية
 .المراقبة

 
 بلغاريا 

 
ومع ذلك، فان  .2007 إلى 1997خالل الفترة من % 10تعتبر نسبة الوفيات مرتفعة إلى حد ما، ولكن الزيادة في حاالت الوفاة لم تتخط نسبة 

ومن عوامل الخطورة الرئيسية وأسباب الحوادث السرعة . 2008-2007 في الفترة من% 5الوضع يزداد سوًءا مع ارتفاع أعداد الوفاة بنسبة 
، والسائقين الجدد وغير الحاصلين على التراخيص، والمناطق السكنية، وفي ساعات الظالم، وحوادث األمانالزائدة، وعدم استخدام أحزمة 

تم اتخاذ إجراء تشريعي، على سبيل المثال، بشأن  .السيئة للطرقالسيارات الفردية، والتصادم وجها لوجه، والسيارات القديمة والبنية التحتية 
وتم إنشاء شبكة للتحكم في  .االستخدام اإللزامي للقيود المفروضة على األطفال، وإلغاء الترخيص ونظام النقاط الذي يتم تطبيقه على المخالفين

وهناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءات الخاصة بالسرعة،  .السرعة وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للحفاظ على حياة وسالمة األطفال
وسيتم وضع إستراتيجية  .، وزيادة الوعي، والقيادة تحت تأثير الكحول، وإجراءات الهيئات الوطنية، والتنسيق مع اإلعالماألمانواستخدام أحزمة 

والخوذة، ولكن يمكن اعتبار مستوى التنفيذ   األمان حزام استخدام نسبة عن معلومات تتوافر ال .للعشر سنوات القادمةللسالمة المرورية وطنية 
 . الجديدة والطرق الحالية للطرق الكبرى اإلنشاء لمشروعات بالنسبةللسالمة المرورية هناك عمليات تفتيش  .فّعال إلى حد ما

 
 آرواتيا

 
وال يزال البرنامج مستمًرا . 1994من قبل حكومة جمهورية آرواتيا في عام وتم قبوله للسالمة المرورية اقترحت وزارة الداخلية برنامًجا وطنًيا 

وفي سياق المفاوضات بشأن االنضمام إلى االتحاد األوروبي، ويتم تنفيذ آل من التوجيهات والمبادئ التوجيهية الملزمة للدول األعضاء لتحسين 
، ولكن خالل العشر سنوات %7 بنسبة 2007 المعدل المسجل  في عام عن 2008عام  في وفياتال معدل ارتفع  .السالمة المروريةمستوى 

 نسمة 100.000ويتمثل الهدف اآلن في خفض نسبة الوفيات لكل  . بالرغم من تزايد حرآة المرور%13السابقة انخفضت حاالت الوفاة بنسبة 
 بالرغم من أن مستوى التنفيذ يعتبر في %30ية وتبلغوتعتبر نسبة الوفيات بسبب الكحول مرتفعة للغا. 2010 بحلول عام 10 إلى 13.8من 

للسالمة هناك عمليات تفتيش  .فقط وال تتوافر معلومات حول استخدام الخوذة% 45، وتبلغ األمانوتنخفض نسبة استخدام أحزمة  .غاية الفعالية
 . بالنسبة لمشروعات اإلنشاء الكبرى للطرق الجديدة والطرق الحاليةالمرورية 

 
 ألسودالجبل ا

 
 لكل مليون نسمة أعلى بكثير من 204ارتفعت أعداد ومعدل الوفيات في الجبل األسود خالل السنوات القليلة الماضية، وتعتبر المعدالت التي تبلغ 

 تدريب ويعود ذلك إلى ازدياد حرآة المرور، وسوء البنية التحتية، وضعف برامج .اإلقليميةدون النسب األخرى الموجودة في دول المنطقة 
وتشتمل برامج اإلجراءات على تدابير البنية التحتية، ورفع  .السائقين، واالفتقار إلى التنفيذ، وسوء سلوك السائقين، والمعايير المنخفضة للمرآبات

 وطنية للسالمة وتم إعداد إستراتيجية .السالمة المروريةمستوى التنفيذ، ومنع استيراد المرآبات دون المستوى، وتطوير أساليب نشر ثقافة 
ال توجد معلومات تتعلق بنسبة الوفيات بسبب الكحول، أو استخدام أحزمة  .EuroRAP، وإطالق حمالت جديدة، والتخطيط لمشروع المرورية
للطرق الجديدة بالنسبة لمشروعات اإلنشاء الكبرى للسالمة المرورية هناك عمليات تفتيش  .يمكن اعتبار التنفيذ فّعال إلى حد ما .والخوذة األمان

 . والطرق الحالية
 

 رومانيا
 
وتعود نسبة . 2007 و 1997انخفض بشكل طفيف بين عامي  الوفيات لكل مليون نسمة، لكن عدد 130نسبة الوفيات مرتفعة للغاية وتبلغ .

 تحت للقيادة بها المسموح النسبة بلغت .الوفيات إلى الفئات المعرضة للخطر من مستخدمي الطرق وهي من بين أقل المعدالت في االتحاد األوروبي
 المقاعد األمامية  أمانوتعتبر نسبة استخدام أحزمة .فقط% 2صفر ويتم تطبيقها بشكل جيد، وتبلغ نسبة الوفيات بسبب الكحول  الكحول تأثير

بر نسبة استخدام الخوذة مرتفعة، بالرغم من وتعت .لمقاعد الخلفية ويعتبر التنفيذ جيًدا إلى حد ماحزمة أمان امرتفعة، ولكنها منخفضة بالنسبة أل
وتم بذل جهود عظيمة لتحسين خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ  .قلتها بالنسبة للرآاب عن السائقين، ولكن التنفيذ يعتبر فّعاال إلى حد ما

متنقلة للعناية المرآزة، وطائرات الهليوآوبتر تتوافر وحدات ..والتنسيق بين خدمات الشرطة، والمطافئ واإلسعاف في إطار نظام الطوارئ الجديد
بالنسبة لمشروعات اإلنشاء للسالمة المرورية هناك عمليات تفتيش  .لإلجالء، وغرف العناية المجهزة بالكامل لحاالت الطوارئ في المستشفيات

  .الكبرى للطرق الجديدة والطرق الحالية
  

 صربيا
 

 98حيث بلغت النسبة . 2008 في عام 892 إلى 1991  في عام1،700 عن حوادث المرور من آان هناك انخفاض في نسبة الوفيات الناجمة
، وهي أعلى من النسب الموجودة في معظم دول أوروبا الغربية، ولكنها أقل من النسب الموجودة في معظم 2007 نسمة في عام 100،000لكل 

قلة استخدام أحزمة آذلك من حاالت الوفيات، و% 58 تعتبر مسئولة عنمن المخاطر الرئيسية التيتعد السرعة و.دول جنوب شرق أوروبا
 للطرق الكبرى اإلنشاء لمشروعات بالنسبةللسالمة المرورية هناك عمليات تفتيش  .، وتناول الكحول والقصور في البنية التحتية للطرقاألمان
دام أجهزة مراقبة السرعة ومرآبات التحقيق في حوادث المرور، ويتم تطبيق نموذج جديد لشرطة المرور مع استخ .الحالية والطرق الجديدة

 التي تشمل هيئة السالمة المرورية، السالمة المروريةمرور باإلضافة إلى هيئة تنسيق جديد للقانون  طرحيتم  .والتدريب على اإلسعافات األولية
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 في صربيا إلى االفتقار إلى وجود األولويات في السالمة المرورية تعود مشاآل .وتحديث التشريعات المرورية، ونظام النقاط الخاص بالعقوبات
ال  . إلى التدريبآما أنهم آانوا يفتقرون السالمة المروريةب الجهة الوحيدة المعنيةالماضي والحقيقة التي تكمن في أن أفراد شرطة المرور آانوا 

قانون الخاص بالقيادة تحت تأثير الكحول بشكل جيد مع بلوغ عدد حاالت الوفاة ويتم تنفيذ ال .المروريةتوجد إستراتيجية وطنية مطبقة للسالمة 
يستخدم حوالي نصف عدد رآاب المقاعد  .ولكن ال يرقي تنفيذ قوانين استخدام األحزمة والخوذة إلى المستوى المطلوب .%6بسبب الكحول نسبة 

   .عد الخلفية بالنسبة للمقا%5 ولكن تقل النسبة إلى أحزمة األماناألمامية 
  

  جمهورية مقدونيا
 

وتبلغ نسبة . 2007 و 1997 بين عامي %9دون اإلقليمية، وقد انخفضت أعداد الوفيات بنسبة  الوفيات من أقل النسب في المنطقة نسبة تعتبر
ضحايا الحوادث المرورية بنسبة وهناك رؤية واضحة لإلستراتيجية الوطنية للسالمة تتمثل في خفض أعداد  .الوفيات بين المشاة واحد إلى ثالثة

الصيانة غير الكافية للطرق والبنية التحتية للطرق؛ عدم وجود  :فيالمخاطر الرئيسية تتمثل و . بالنسبة لألطفال%100 و2014لعام % 50
ة تحت تأثير الكحول وغير تشريعات وعدم االمتثال للقانون؛ السلوك غير السليم لمستخدمي الطرق؛ والسرعة الزائدة؛ والطرق الضيقة؛ والقياد

وتتمثل األهداف الرئيسية لإلستراتيجية  .استخدام معدات الحماية الوقائيةذلك من المواد غير المشروعة، وعدم التطبيق أو انخفاض مستوى 
درات؛ والتحسن في السرعة الزائدة، والطرق الضيقة، وتعاطي الكحول والمخ الناتجة عنعدد الحوادث  خفض :فيللسالمة المرورية الوطنية 

استخدام القيود المفروضة؛ وحماية الفئات المعرضة للخطر من مستخدمي الطرق؛ وتوفير البيئة اآلمنة على الطرق؛ وتحسين مستوى الرعاية في 
للغاية، والتنفيذ غير  والخوذة األمانانخفاض معدالت استخدام حزام  .األنشطة بين آافةتنسيق الحاالت الطوارئ؛ وتحسين مستوى تنفيذ القانون؛ و

بالنسبة للسالمة المرورية هناك عمليات تفتيش  .فقط األمانالكافي لقوانين استخدام الخوذة والمستوى المناسب من التطبيق لقانون استخدام حزام 
  . لمشروعات اإلنشاء الكبرى للطرق الجديدة والطرق الحالية

 
  ترآيا

 
 منظمةمن قبل  المعدلة واستخدام األرقام  من تاريخ الحادث يوًما30خالل  مروري بالوفاة التي تحدثالوفاة الناتجة عن حادث بعد تعديل تعريف 

 بين عامي %15، فإن معدل الوفيات يعتبر متوسط بالنسبة للمنطقة دون اإلقليمية، وانخفضت الوفيات بنسبة )أ1راجع الجدول (الصحة العالمية 
أما قانون استخدام الخوذة  . فقط%2 تحت تأثير الكحول بشكل جيد وتبلغ نسبة الوفيات بسبب الكحول ويتم تطبيق قانون القيادة. 2007 و1997

 بشكل آبير على الطرق في المناطق أحزمة األمانيتم استخدام  .الخوذةبارتداء  فقط من راآبي الدراجات %12 يلتزمفيتم تطبيقه بشكل أقل حيث 
وقد قامت الشرطة الوطنية الترآية بتنسيق مشروع لتعزيز  .ق الريفية، بالرغم من أن التطبيق يعتبر جيًداالحضرية ولكن يقل االستخدام في المناط

أحزمة وقد تم وضع األهداف لتفعيلها في مجاالت السرعة، و .التنفيذ بالتنسيق مع أنشطة البنية التحتية، والرعاية في حاالت الطوارئ والتعليم
ويتيح نظام المعلومات الجغرافية للشرطة صياغة  .لكحول، والخوذة، وفحص المرآبات الثقيلة وانتهاك قوانين المرور، والقيادة تحت تأثير ااألمان

المعلومات رقميا مما يمكن من الترآيز على تنفيذ القانون في المناطق الرئيسية وإعادة التأهيل للتعامل مع المشاآل الخطيرة وذلك بالتنسيق مع 
يوجد برنامج لتطوير الطرق السريعة لتنفيذ عمليات التفتيش على الطرق السريعة، والتقليل من المشاآل الخطيرة وتحسين و .السلطات المختصة
   .مستوى الصيانة

 
  من الخبراء الدوليين االستهالليةالعروض  2.5.5

 
 في دولهم، وتم تقديم السالمة المروريةهج سياسة من بعرضللسالمة المرورية قام ممثلو الدول األوروبية األخرى التي توجد بها ممارسات جيدة 

  . وجهود مؤسسات مساعدة الضحاياالسالمة المروريةالخاصة بتدابير  االستهالليةالعروض 
 

 من مسؤوليات وزارة النقل الداخلي وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم، والصناعة السالمة المروريةففي إيطاليا، تعتبر 
هيكل للسالمة المرورية وتحدد الخطة السنوية الوطنية  .والتنمية االقتصادية، جنًبا إلى جنب مع الجهات المعنية ، والجامعات ومراآز البحث

اإلجراءات الواجب اتخاذها على المستوى التشريعي والمالي، وتحدد المسؤوليات الوطنية، وخطط تحسين البنية التحتية، وآذلك األهداف 
  .، وسالمة المرآبات والبنية التحتيةوالتطبيقوتعالج السياسة السلوآيات من خالل الحمالت  .شراتوالمؤ

 
 في 750لتصل إلى % 30انخفضت أعداد الوفيات في آخر عشر سنوات بنسبة  .وتم إلقاء الضوء على البرنامج الهولندي للسالمة على الطرق

وآان هناك انخفاض في عدد الحوادث بالنسبة لكافة . 2004في عام الذي تم وضعه  2010 وآان ذلك هو الهدف المحدد لعام 2008عام 
وال تزال  .آيلومتًرا 80 آيلومتًرا و50األعمار، وخصوًصا في أوساط المشاة من المسنين واألطفال، وعلى الطرق التي تبلغ حدود السرعة عليها 

، والدراجات آيلومتًرا 80 آيلومتًرا و50 التي تبلغ حدود السرعة عليها الطرقعوامل الخطر تتمثل في الكحول والمخدرات، والسرعة، و
 إلى خفض عدد 2020وتهدف اإلستراتيجية الجديدة لعام  .البخارية، والدراجات النارية، والسائقين الصغار، وراآبي الدراجات، والحوادث الليلية

حيث سيظل هو المنهج الناجح  .ع المستويات الحكومية، والجهات المعنيةوقد تم إصدارها بعد عملية تشاوريه شملت جمي .500الوفيات إلى 
وسوف تستهدف التدابير الرئيسية الفئات المعرضة للخطر من مستخدمي الطرق، وتعاطي الكحول  .للتعاون، والسالمة المستدامة، ومنهًجا متكامًال

  . ث البرنامج آل عامينوسوف تتم مراقبة وتحدي .والمخدرات، والتقنيات المبتكرة للمرآبات
 

آما تم تقديم عروض مماثلة لتلك التي عرضت في  . في آل من فرنسا وبريطانيا مثلما حدث في مينسكالسالمة المروريةوقد تم عرض برامج 
 إلقاء الضوء على وتم آذلك .مينسك بخصوص استخدام أدلة الممارسات الجيدة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الدولي لتقييم الطرق

جهود االتحاد األوروبي لضحايا حوادث الطرق، الذي يتبني حملة من أجل تحقيق مزيد من العدالة واالعتراف بحقوق ضحايا حوادث الطرق 
حايا، ومن بين أهدافهم التعامل مع اإلصابات وإعادة التأهيل بصورة أفضل، واالعتراف بتأثير ذلك على أهالي الض .وتقديم المساعدة لهم

  .واإلجراءات الجنائية العادلة والمنصفة، والقوانين الصارمة لحماية الفئات المعرضة للخطر من مستخدمي الطرق
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  والمؤتمر الندوة وتوصيات نتائج 2.6
 

ًطا بالنقل فقط،  ال يعتبر موضوعا مرتبالسالمة المروريةأقر المشارآون بأن حوادث الطرق ال تزال تؤثر بشكل آبير على دولهم وأن موضوع 
وقد وفرت الندوة والمؤتمر فرصة  .ولكنه يرتبط آذلك بالجوانب الصحية، واالجتماعية، والمالية واالقتصادية، التي تؤثر بشكل سلبي على التنمية

تعدد  في شرق وجنوب شرق أوروبا وآسيا الوسطى للتعرف على أحدث التطورات باستخدام منهج مالسالمة المروريةلمناقشة مشكلة 
   .االختصاصات

 
 يمكن النظر إليه باعتباره التزام اجتماعي ويجب أن يتولى المشارآون من السالمة المروريةأن موضوع تحسين  علىاتفاق مشترك هناك وآان 

وع حوادث المرور، في حين ينبغي ترآيز االهتمام بشكل أساسي على تدابير منع وق .القطاعين العام والخاص مسؤولياتهم عن أفعالهم وإخفاقاتهم
ولتحقيق هذه  .وتدابير ما بعد وقوع الحوادث والتي تعتبر بنفس المستوى من األهمية لضمان الوصول إلى أقل الخسائر في األرواح واإلصابات

   .الغاية فإنه البد من التعاون الوثيق بين الهيئات المعنية مثل الشرطة، وخدمات اإلسعاف، والمطافئ والمستشفيات
 

لتنويه إلى أن القيمة المطلقة والعالمية لسالمة اإلنسان والحياة تشكل حًقا أساسًيا من حقوق اإلنسان، أآد المشارآون على مسؤوليات ومع ا
ومن خالل تقييم األهمية المتزايدة للسياحة  .مستخدمي الطرق، آأعضاء في المجتمع، للتصرف وفقا لقواعد المرور واحترام بعضهم البعض

   .عامل من عوامل التنمية االقتصادية، رأى المشارآون أن الطرق اآلمنة قد تكون ميزة إضافية لجذب السياحة إلى جنوب شرقي أوروباباعتبارها 
 

، ودعم السالمة المروريةوفي إطار التعاون الدولي بين الحكومة وقطاع األعمال والمجتمع المدني بشأن وضع خطة عمل موجهة لرفع مستوى 
   .التهم، الحظ المشارآون أن المؤسسات الدينية يمكن أن تلعب دوًرا رئيسيا وأن ذلك يمكن أن يمثل مجاال يجب االستفادة منه الضحايا وعائ

 
 من خالل الجهود الشاملة والتعاون على آافة المستويات في آل من السالمة المروريةوتم اعتماد مجموعة التوصيات التالية لمواجهة مشكلة 

  : ن تم تنظيمها في مينسك وهالكيداالحدثين اللذي
 
 

  : التوصيات
 
 والممارسات التي يمكن أن تساعد الحكومات السالمة المروريةإن الدروس المستفادة خالل تلك الندوة، وخصوًصا ما يتعلق منها بمبادرات .1

ي نشرها على السلطات الحكومية األخرى  بتكلفة منخفضة نسبيا وضمن إطار زمني قصير، ينبغالسالمة المروريةعلى وضع وتحقيق أهداف 
   ).وزارات الداخلية، والنقل، والصحة والتعليم( في الدول المشارآة في الندوة السالمة المروريةالمعنية في مجال 

 
 في إطالق  بشكل آمي من خالل اإلحصاءات الوطنية الجيدة والبحث هو الخطوة األولى واألساسيةالسالمة المروريةيعتبر تقييم مشكلة  .2

تحّسن قاعدة البيانات الوطنية /منهجية لجمع البيانات وتضعطرق تطّور /ومن ثم ينبغي أن تتبنى الدول .السالمة المروريةحمالت تحسين مستوى 
وبا التابعة  وقاعدة البيانات الخاصة باللجنة االقتصادية ألور المصطلحاتولتحقيق ذلك، يجب أن تكون قائمة .المحوسبة الخاصة بحوادث الطرق

  .لألمم المتحدة الخاصة بحوادث الطرق هي القاعدة المناسبة
 
دور أساسي في تهيئة الظروف اآلمنة على الطرق من خالل التشريعات، والتنفيذ ونشر الثقافة والحاجة آذلك  تلعبيتعين على الحكومات أن  .3

من المستحسن بالنسبة للدول التي لم  .كاليف بالنسبة للحكومات والمجتمعخفض عدد الضحايا على الطرق يؤدي إلى خفض الت .إلى ترشيد النفقات
باإلضافة إلى ذلك،  .حتى اآلن، البدء في تحليل وصياغة البيانات من أجل تحقيق أهداف خفض أعداد الضحاياللسالمة المرورية تضع أهداًفا 

على (أو فئات مستخدمي الطرق للسالمة المرورية صة بالمشاآل المختلفة ينبغي أن تكون البيانات التي تم جمعها من أجل تحديد المؤشرات الخا
 ).األطفال واستخدام الخوذة على المفروضة  والقيودأحزمة األمانسبيل المثال، األهداف المنفصلة لموضوع القيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام 

  .ر، إلى أقصى حد ممكنعند تحديد األهداف، ينبغي أن تطغى الفّعالية على أي اعتبار آخ
 
 وتعتبر آذلك ضرورية لتأمين التمويل الالزم لمعالجة السالمة المروريةتعتبر اإلرادة السياسية وااللتزام من األمور األساسية في تحسين  .4

  . التدابير مرتفعة التكلفة، مثل تحسين البنية التحتية، والتعليم والتي تعتبر منالسالمة المروريةاألولويات الرئيسية بشكل صحيح في مجال 
 
 بشكل أآبر مع األخذ في االعتبار احتياجات الدول منخفضة السالمة المروريةيجب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال  .5

ًء على طلب الدول لتقييم ومتوسطة الدخل؛ وتحقيًقا لهذه الغاية، وآخطوة أولى، يجب إرسال عدد من البعثات االستشارية بعد انتهاء الندوة بنا
  .، ومساعدتهم على وضع أهداف مشترآةالسالمة المروريةمشاآل 

 
ُيوصى بمشارآة الحكومات بفعالية في عملية صنع القرار بشأن اتفاقيات األمم المتحدة الخاصة بالمرور والعالمات واإلشارات على الطرق،  .6

 الدول  خاللهويمكن أن يوفر ذلك محفال مناسًبا تستفيد من ).WP.1 (السالمة المروريةة ، ومشارآة األطراف العاملة المعنية بقضي1968لعام 
  .األعضاء من خبرات بعضها البعض، ويمكنها مقارنة ما تحرزه من تقدم في تحقيق األهداف مع الدول األخرى في المنطقة

 
المقرر عقده في للسالمة المرورية اله إلى المؤتمر الوزاري العالمي يجب إدراج نتائج الندوة في التقرير النهائي للمشروع، والذي يجب إرس .7

، وتعزيزها آذلك لتكون بمثابة مبادئ توجيهية تتبعها الدول في جميع اللجان اإلقليمية 2009 نوفمبر 20-19موسكو، باالتحاد الروسي، من 
  .التابعة لألمم المتحدة وفًقا لألقاليم الجغرافية
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  "أوندا "أهدافمشروع  في ومساهمتها والمؤتمر الندوة ئجنتا مناقشة 2.7
 

تحديد األهداف " "أوندا"آان الهدف من تنظيم هذين الحدثين هو مساعدة الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا لتحقيق الهدف من مشروع 
عدة الحكومات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لتطوير والذي يهدف إلى مسا" اإلقليمية والوطنية للحد من الحوادث المرورية على الطرق

. 2015 لتبادل الخبرات بشأن الممارسات الجيدة من أجل تحقيق هذه األهداف بحلول عام السالمة المروريةاألهداف اإلقليمية والوطنية الخاصة ب
با ألن تلك الدول لديها أعلى معدالت الوفيات في حوادث تم الترآيز على الدول الموجودة في شرق وجنوب شرق منطقة اللجنة االقتصادية ألورو

باإلضافة إلى ذلك، شهدت العديد من الدول  . بسبب السرعة الزائدةالسالمة المروريةالمرور في المنطقة، والكثير منها تعانى من تزايد مشاآل 
  .السالمة المروريةة تغيرات سياسية تحتاج إلى إعادة تقييم وإعادة تنظيم الطريقة التي تتم بها إدار

 
وتتمثل في السرعة والقيادة تحت تأثير  :وآان من المالحظ خالل هذين الحدثين أن نفس عوامل الخطر الرئيسية تعتبر مشترآة بين جميع الدول

 .ر من قبل العديد من الدولوقد تم تسليط الضوء على العامل األخي . والخوذة، والبنية التحتية غير المالئمةأحزمة األمانالكحول، وعدم استخدام 
من المواضيع المشترآة   الحاجة إلى رفع مستوى تنفيذ قانون المرور وتوعية مستخدمي الطرق بمخاطر حرآة المرور على الطرقتآما آان

  .األخرى 
 

 السالمة المروريةع بالنسبة للدول التي حضرت ندوة مينسك آان موضو .السالمة المروريةآان هناك بعض االختالفات في تنظيم موضوع 
آان هناك في دول جنوب شرق أوروبا تنظيًما أآثر تنوعا  .، والتي آان ترآيزها األساسي على التنفيذ والتعليم في الغالبمسؤولية شرطة المرور

نسيًقا، إال أنها لم تكن على الرغم من أن بعض الدول آانت تستخدم نهًجا أآثر تعاونية وت .مع الشرطة، ووزارة الداخلية ومشارآة وزارة النقل
  .يةة والمجتمعيمستويات الحكومالتلتزم بشكل آامل بعمل شراآة على آافة 

 
وجود أهداف  وآذلك عدمنهج متكامل عدم وجود  بالفعل في بعض الدول، ولكن مع وضع أهداف أو قد تم  جارية األهداف وضعآانت عملية 

  .لتحقيق تلك األهداف تجريبية تستند إلى األدلة المستمدة وإستراتيجية
 

من المفترض أن تساعد توصيات  .السالمة المروريةوأتاحت الندوة والمؤتمر للمشارآين فرصة هامة للتعّرف على أحدث األفكار في مجال 
نب مع الممارسات منهج النظام اآلمن وتحديد األهداف، جنًبا إلى ج اتباعوالذي تؤيد " نحو الصفر"تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

منحت تجربة الدول التي شهدت  . وتبني تلك األفكار الجديدةالسالمة المرورية، الدول على إعادة تقييم ممارسات السالمة المروريةالجيدة إلدارة 
حول التغييرات التي يجب ، للمشارآين رؤية هامة السالمة المرورية وآذلك في سبيل فهم سياسة السالمة المروريةتقدًما فعلًيا جيًدا في مجال 

 .تنفيذها
 

وال يمكن أن يصل آال الحدثين إلى التأثير المتوقع منهما، خالل الوقت المتاح، حيث يكون التساؤل المطروح دائًما هو مدى تأثير هذين الحدثين 
حيث سيمثل ذلك مجرد بداية لعملية  .دهمعلى المشارآين عند مواجهة الضغوط والقيود المفروضة عليهم بسبب العوائق والموارد المتاحة في بال

إال  .التغيير والتطوير، لكن من غير الواقعي افتراض أن األهداف واالستراتيجيات المطورة بشكل جيد سيتم وضعها فقط آنتيجة لتلك المناقشات
 مشكلة السالمة المروريةاإلقرار بأن إن  . واستخدام الوسائل المستهدفة لرفع األداءالسالمة المروريةأن هناك إرادة واضحة لحل مشكلة 

اجتماعية، واقتصادية وتنموية، وأنه من غير المقبول فقد حياة األفراد بشكل وحشي نتيجة حوادث المرور، يمثل خطوة إيجابية للوصول إلى نتائج 
 . أفضل

 
 وإرشاد السياسيين الذين السالمة المروريةإلبراز أهمية الذي عقد في نوفمبر حدًثا رئيسًيا للسالمة المرورية وقد آان المؤتمر الوزاري العالمي 

شغلت  .حضروا المؤتمر للوصول إلى حلول للممارسات الجيدة التي ينبغي تنفيذها لتقليل أعداد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور
فنية في المساعدة المتابعة وخاصة بال إجراءاتى  ذلك ستكون هناك حاجة إللى، وعHalkidaو Minskتلك الحلول محل ترآيز المناقشات في

واألهم من ذلك، أنه ستكون هناك  .والتي تتطلبها الممارسات الجيدةللسالمة المرورية العديد من الدول إذا سعت إلى تحقيق التحسينات المتوقعة 
إن برامج تقييم الطرق يمكنها تقديم مساهمات هامة  . وآذلك توضيح المسئولياتالسالمة المروريةحاجة ماسة إلى معالجة مسألة تنظيم إدارة 

 . لإلجراءات الفّعالة بشأن البنية التحتية من خالل إتاحة المعلومات حول الطرق مرتفعة المخاطر وحول اإلجراءات الالزمة إلنقاذ حياة األفراد
 

المشروع عن الحاجة إلى الحصول على إطار ألوروبا في وقد عبر المشارآون في الحدثين اللذين تم تنظيمهما عن طريق اللجنة االقتصادية 
ولتلبية هذا المطلب وتقدير منافع نقل المعرفة من الدول التي وصلت  .السالمة المروريةالمزيد من التدريب العملي بشأن قضايا معينة في مجال 

، بالتعاون مع اإلدارة السويدية للطرق 2009 نوفمبر 27-25إلى معدالت جيدة للسالمة على الطرق، تم الترتيب لندوة في السويد في الفترة من 
)SRA(وهي مؤسسة حكومية، حيث ستعقد تلك الندوة في نهاية نوفمبر ،.  
 

طالبت وزارة النقل في جمهورية قيرغيزستان اللجنة االقتصادية ألوروبا مساعدة السلطات القيرغيزستانية في تنظيم ندوة وطنية للسالمة 
 .  في بشكيك2009 ديسمبر 3-1ت تلك الندوة في الفترة من ، وعقدالمرورية

 
 السويد في الدراسة ندوة 2.8

 
 الدخل في اللجنة االقتصادية ة ومتوسطة من الدول التسعة منخفض المعنيين بالسالمة المروريةاستهدفت ندوة الدراسة نقل المعرفة العملية للخبراء

 والهرسك، وجورجيا، وآازاخستان، و قيرغيزستان، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية مقدونيا، وترآيا ألبانيا، والبوسنة :ألوروبا والذين يمثلون
آان المشارآون يمثلون وزارات الداخلية، والنقل، وإدارات الطرق، وللمرة األولى، حضرت منظمتين غير حكوميتين من جورجيا  .وأوآرانيا

 . وجمهورية مولدوفا
 

وقد قدموا قاعدة .في السويدللسالمة المرورية إدارة الطرق السويدية، وهي المؤسسة الرائدة وة قدمها المستضيفون، تضمن البرنامج عروًضا شامل
يمكن الحصول على البيانات اإلحصائية  .السالمة المروريةالمعروفة جيًدا وآذلك أوضحوا أهمية التوجه التعاوني في تحسين " رؤية الصفر"

ويمثل التعاون مع القطاع الخاص  . مبكًرا جًدا في منتصف القرن العشرينالسالمة المرورية حيث بدأ السعي إليجاد ثقافة الموثوقة من الثالثينيات
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 شرطا مسبقا في العقود المبرمة من جانب السالمة المرورية أحد أهم االتجاهات، حيث تمثل السالمة المروريةلتحديد الشرآات التي ستمثل 
على سبيل المثال، إذا استأجرت اإلدارة حافلة للزيارات الميدانية، فسوف ينص العقد على أن تحتوي الحافلة على جهاز (رق اإلدارة السويدية للط

 .)، وأحزمة األمان الخalcolockقياس نسبة الكحول في الدم 
  

وقد قّدم ممثلو  .رور وبعض أهداف البنية التحتيةاشتملت ندوة الدراسة على زيارات إلى الهيئة السويدية لفحص المرآبات اآللية، ومرآز إدارة الم
SENSYS وVolvoعروًضا شاملة ألجهزة المراقبة المرورية ورؤية Volvo   وفي تلك الرؤية، من المقرر أن ينخفض معدل  .2020لعام

 . الوسائل التكنولوجية المبتكرة ووسائل تجهيز السيارات وذلك بفضل 2020بحلول عام  Volvoضحايا سيارات
 

وقد آان اإلنجاز األهم لدراسة الندوة هو أن ") ماذا أفعل"بدال من " آيف أفعل("للسالمة المرورية ة يفضال عن إدراك المشارآين لألسس العمل
ووافق المشارآون أيضا  .قررت االستمرار في مساعدة بعض الدول المشارآة في إطار العمل ثنائي األطراف SRAاإلدارة السويدية للطرق

 .االستمرار في تبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة فيما بينهمعلى 
 

  قيرغيزستان في القومية الندوة 2.9
 

تم إرسال بعثة استشارية إلى بشكيك، بقيرغيزستان، بناًء على طلب وزارة النقل واالتصاالت، للمساعدة في تنظيم ندوة وطنية وإسداء النصائح 
 . 2009 ديسمبر من عام 3إلى 1، في الفترة من المروريةطنية للسالمة حول تطوير وتطبيق إستراتيجية و

 
السالمة  مؤسسة ذات صلة بمجال 11 مشارك يمثلون 30أآثر من بحضور وقد نظمت الندوة في مقر وزارة النقل واالتصاالت، بقيرغيزستان، 

مطروحة، فقد اتخذت اللجنة االقتصادية ألوروبا توجًها جديًدا أما فيما يتعلق بالموضوعات ال .، في آل من القطاعين العام والخاصالمرورية
، بمتحدث مؤهل بدرجة عالية ه حدعلى، والتي ساهمت بتقديم، آل )GRSP(للسالمة المرورية وتعاونت مع الحكومة الترآية والشراآة العالمية 

جنة االقتصادية ألوروبا آرئيس للندوة وقامت بتقديم عروض وعملت الل .للحديث عن الفحوص الفنية للمرآبات وآذلك في مجال تجميع البيانات
، وحول المبادرات، واألهداف، والمؤشرات العالمية 1968حول المعاهدات المتعلقة بالمرور وآذلك بعالمات وإشارات الطرق، في عام 

 المروريةواإلقليمية للسالمة 
 

 متعددة التخصصات تخضع هيئة إلى تطوير إستراتيجية وطنية وآذلك تأسيس  هناك وأشارواالسالمة المروريةلخص ممثلو قيرغيزستان حالة 
 . سنويا%19 إن مخاطر حوادث الطرق تزداد في قيرغيزستان بمعدل .رئيس الوزراء وهي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث المرور لسلطة

 . تانوليست هناك أية منظمات غير حكومية عاملة في مجال سالمة الطرق في قيرغيزس
 

وقد آانت المشكالت الرئيسية التي ذآرها الخبراء القرغيزيين والتي تعرقل تطبيق اإلستراتيجية هي نفس المشكالت المتعارف عليها في الدول 
ة غياب عمليات التمويل والتنسيق وآذلك الظروف السيئة للبنية التحتية نظًرا للظروف المناخي :منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تتلخص في

 . القاسية وأيضا غياب التدريب المتخصص
 

وآانت أهم اإلنجازات الرئيسية للندوة، فضال عن المشارآة الفًعالة جًدا للخبراء، هي أن ممثل ترآيا قام بدعوة آبار الخبراء القرغيزيين ذوي 
البينة  :ر اختصاصات وزارة النقل مثل إلى زيارة ترآيا لحضور تدريب يرآز على قضايا تدخل ضمن إطاالسالمة المروريةالصلة بمجال 

أيضا دعم منظمتها  GRSPوعرضت ممثلة الشراآة العالمية للسالمة على الطرق .التحتية، تدريب سائقين محترفين، الفحص الفني للمرآبات
 . السالمة المروريةلتحديد منظمة غير حكومية إلآمال الجهود العامة في مجال 

 
  السالمة المرورية حول  لكرة السلةاالتحاد األوروبي إعالن 2.10

 
وآمتابعة للتعاون مع االتحاد اليوناني لكرة السلة ولإلعالن الموقع عليه من جانب أبطال آرة السلة اليونانية في هالكيدا، تم تبني تلك المبادرة على 

 .سلة في أوروبا، ودعمت من جانب السلطات البولنديةواالتحاد الدولي لكرة ال) FIBA(المستوى األوروبي عن طريق االتحاد الدولي لكرة السلة 
من جانب االتحاد الدولي لكرة السلة، واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم " احترام القواعد"ونتيجة لذلك، تم التصديق والتوقيع على إعالن 

، بمناسبة 2009 ديسمبر من عام 17، ببولندا، في Katowiceالمتحدة والحكومة البولندية أثناء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في 
 . 2009لعام  االتحاد األوروبي لكرة السلةانطالق بطولة 

 
يعقد مقارنة بين  -!" نًظًرا ألن البطل الحقيقي يحترم قواعد اللعبة "- السالمة المرورية حول 2009لعام   االتحاد األوروبي لكرة السلةإعالنإن 

على الرغم من أن و . انطالقا من أن عدم احترام القواعد يتسبب في وجود ظلم، في الطرق مثلما يحدث في الملعب المروريةالسالمةآرة السلة و
 .  بقواعد المرور عند القيادةونال يلتزمآثيرون فهناك عواقب عدم االمتثال للقواعد على الطرق تكون أآثر خطورة وعنًفا، 

 
" احذر القبض عليك"حيث يحاول تغيير توجه  .ومية لألفراد، يعرض اإلعالن منظوًرا جديًدا لقواعد الطرقوفي محاولة للتواصل مع الحياة الي

ويلخص أيضا سبعة قواعد بسيطة والتي أثبتت دون أدنى شك، في آثير من األوقات، أنها  .بتوجه آخر نحو احترام مستخدمي الطريق اآلخرين
 : تنقذ حياة األفراد

 
  تف المحمولة أثناء القيادةعدم استخدام الهوا •
  أو المخدرات/عدم القيادة تحت تأثير الكحول و •
  االلتزام بالسرعات المحددة •
  مشارآة المشاه في استخدام الطريق وآذلك سائقي الدراجات بشكل آمن •
 .  آل يوم، وآل وقت، في المقاعد األمامية والخلفية للسيارة–استخدام أحزمة األمان  •
 .  المعتمدة للطفلاألمانإجراءات استخدام  •
  ارتداء الخوذات المعتمدة عند رآوب الدراجات النارية •
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  أنشطة اللجان اإلقليمية األخرى التابعة لألمم المتحدة 3القسم 
 

 
اضح لإلجراء وقد أدى ذلك إلى دعم و .لقد قامت جميع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة بعقد ندوات إقليمية لتشجيع عملية وضع األهداف

بوضع قوائم إقليميتان وقد قامت منطقتان  .المستهدف، والذي تم توضيحه من خالل عمليات اإلعالن المتفق عليها بشأن التقّدم في المستقبل
  .مرجعية آعامل مساعد في تنفيذ اإلجراءات لتحقيق األهداف

 
 

   (ECLAC)والكاريبي الالتينية يكاأمر لمنطقة االقتصادية اللجنة منطقة في األهداف مشروع تنفيذ 3.1
 

وقد آان الهدف من تأسيسها هو المساهمة  .اللجان اإلقليمية الخمس لألمم المتحدة إحدىشيلي، ت، والتي يقع مقرها في سانتياغو، ECLACتعتبر 
زيز الروابط االقتصادية بين الدول ومع دول في التنمية االقتصادية في أمريكا الالتينية، وتنسيق اإلجراءات الموجّهة نحو تحقيق هذه الغاية، وتع

  .وقد تم تضمين عملية تعزيز التنمية االجتماعية للمنطقة فيما بعد باعتباره هدًفا من بين أهدافها األساسية .العالم األخرى
 

 أمريكا بلدان من العديد جانبب ،ECLACفي أعضاء ,دولة 33 عددها يبلغ والتي ,والكاريبي الالتينية أمريكا لمنطقة اإلقليمية الدول وتعد
 وفيما يتعلق .عضًوا 44 عددها ويبلغ المنطقة، مع وثقافية واقتصادية تاريخية بروابط تتمتع التي واألوروبية األسيويةالعديد من الدول و الشمالية

 أعضاء منتسبة إلى اللجنة تعد بالمناطق غير المستقلة في منطقة الكاريبي فإنها 
  

  2007ومعدالت الوفيات في  ECLAC 1فيات المسجلة للدول األعضاء في حاالت الو 9جدول 
 

 2حاالت الوفيات تعداد السكان الدولة
 المذآورة

حاالت الوفيات  معدل الوفيات
 3المعّدلة

 فئة الدخل معدل الوفيات

 متوسط 137 5,427 134 5,281 39,531,115 األرجنتين

 مرتفع 145 48 145 48 331,278 جزر الباهاما

 متوسط 122 36 122 36 293,891 باربادوس

 متوسط 226 65 226 65 287,699 بليز

 متوسط 167 1,594 146 1,394 9,524,568 بوليفيا

 متوسط 183 35,155 183 35,155 191,790,929 البرازيل

جزيرة فيرجينيا 
 البريطانية

 مرتفع 217 5 217 5 23,000

 متوسط 137 2,280 137 2,280 16,634,760 شيلي

 متوسط 117 5,409 117 5,409 46,155,958 آولومبيا

 متوسط 154 688 154 688 4,467,625 آوستاريكا

 متوسط 86 964 86 964 11,267,883 آوبا

 متوسط 188 1,838 188 1,838 9,759,664 جمهورية الدومنيكان

 متوسط 175 2,341 175 2,341 13,341,197 اإلآوادور

 متوسط 218 1,493 218 1,493 6,857,328 السلفادور

 متوسط 147 1,968 56 755 13,353,911 جواتيماال

 متوسط 280 207 280 207 737,906 جيانا
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 متوسط 178 1,266 178 1,266 7,106,001 جزر الهندوراس

 متوسط 35 350 35 350 10,029,683 جاميكا

 متوسط 207 22,103 207 22,103 106,534,880 المكسيك

 متوسط 142 797 90 506 5,603,190 اجوانيكار

 متوسط 127 425 127 425 3,343,374 بنما

 متوسط 197 1,206 139 854 6,127,077 باراجواي

 متوسط 215 6,001 126 3,510 27,902,760 بيرو

 مرتفع 128 511 113 452 3,991,000 بورتريكو

 متوسط 176 29 175 29 164,924 سانت لوشيا

 متوسط 66 8 66 8 120,402 جرينادينسانت فنسنت و

 متوسط 197 90 197 90 457,964 سورينام

 مرتفع 155 207 155 207 1,333,272  وتوباغو ترينيداد

 متوسط 43 145 43 145 3,339,700 أوروجواي

 متوسط 218 6,031 218 6,031 27,656,832 فينزويال

  174 98,687 165 93,935 568,069,771 اإلجمالي

  .ECLACفي األعضاء العالمي لبعض الدول الحالة  في تقرير 2009 الصادر عن منظمة الصحة العالمية، ال تتوافر بيانات السالمة المروريةالعالمي حول الحالة تقرير  :مصدرال
 .تستثني الدول خارج مناطق أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. 1
  .وًما ي30تم تعديله لتعريف الوفاة خالل مدة  .2
  األرقام المصاغة من قبل منظمة الصحة العالمية. 3
 
  ECLACالندوات المنعقدة في منطقة  1.13.
 

ُعقدت أول ندوة في بوينس آيرس في الفترة من  .لمناطق جغرافية مختلفة داخل المنطقة" أوندا"أهداف  في إطار مشروعتم تنظيم ثالث ندوات 
وقد آانت تحت رعاية منظمة الصحة للبلدان األمريكية  .جنوبية من أمريكا الجنوبية لدول المنطقة ال2008 نوفمبر عام 26-27

(PAHO)/WHO ،التنمية للبلدان األمريكية  وبنك(IADB)وقد حضر االجتماع رؤساء الهيئات الوطنية في األرجنتين . ة والجمعية الفرنسي
ل واإلآوادور وآان الحضور مفتوًحا للحكومات دون الوطنية لألرجنتين وشيلي وباراجوي وأوروجواي وممثلون من وزارات النقل من البرازي

 شخًصا، باإلضافة إلى ممثلين 50وقد شارك ما يزيد عن  .والتي لديها مؤسساتها وقوانينها الخاصة والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص
مقاطعات مستقلة بذاتها في (ومات وطنية، وعشر حكومات دون الوطنية لبلدان أمريكا الجنوبية، وست حكللسالمة المرورية من الهيئات الوطنية 

  . FIA، ورئيس مؤسسة )إحداهما أرجنتينية واألخرى أوروجوية(، ومؤسستين غير حكوميتين )األرجنتين
 

إرفاق هذا اإلعالن مع التقرير ؛ وقد تم ECLAC آنتيجة لهذه الندوة األولى دون اإلقليمية والتي نظمتها إعالن بوينس آيرسوقد تم التوقيع على 
بما في ( بالنسبة للدول، وبالرغبة في التعاون مع مبادرات األمم المتحدة السالمة المروريةوتقر هذه الوثيقة بأهمية . 3الحالي آما تراه في ملحق 

 بين هذه الدول ولزيادة ريةالسالمة المرو، وتؤآد على ضرورة تنسيق إجراءات صارمة في )PAHO/WHO(ذلك الجهود المبذولة من قبل 
إنشاء شبكة دون إقليمية لمناقشة وتبادل المعلومات وأفضل : وتتمثل اإلجراءات األساسية التي توصي بها الوثيقة في .الوعي بين السكان

 اإلجازة، وإطار عمل للتعاون ، وإدارة العمليات المتحدة على الحدود أثناء موسمالسوق المشترآة للجنوبالممارسات، والقيام بحملة منسقة لبلدان 
األرجنتين والبرازيل وشيلي  : دول حضرت االجتماع هي6وقد تم توقيع هذا اإلعالن من قبل  ).التعاون بين البلدان الجنوبية(الفني األفقي 

   .واإلآوادور وباراجواي وأوروجواي
 

وقد آان الحدث بمثابة جهد مشترك بين  . لبلدان أمريكا الوسطى2009 مايو عام 28-27ُعقدت الندوة الثانية في مدينة بنما، في الفترة من 
ECLACأمريكا الوسطى ومشروع  Mesoamericanوقد  .، وهي مبادرة إقليمية للتكامل بين بلدان أمريكا الوسطى والمكسيك وآولومبيا

 في هذه المنطقة دون السالمة المروريةتحليل موقف أتاحت الندوة الفرصة للهيئات الوطنية ومسئولي وزارات البنية التحتية والنقل والصحة ل
 مع دعم من المؤسسة IADB" " بنك التنميةوقد تم عقد هذا االجتماع تحت رعاية .اإلقليمية ولمشارآة الخبرات وأفضل الممارسات

   . وحكومة شيليPAHO/WHOالفرنسية،
 

يكا وجمهورية الدومنيكان والسلفادور وجواتيماال وهندوراس والمكسيك وقد حضر هذا الحدث ممثلون عن حكومات البرازيل وآولومبيا وآوستار
حول أهمية وضع أهداف لتقليل حوادث المرور على الطريق وضرورة تنفيذ " ECLAC"وتم مناقشة التوصيات المقّدمة من . ونيكاراجوا وبنما

قامت هذه الحكومات، تحت مظلة مشروع التكامل بين بلدان أمريكا وفي نهاية الندوة، . السالمة المروريةإجراءات انضباطية شاملة لحل مشكالت 
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، حيث أبدوا رغبتهم واستعدادهم في تنفيذ توصيات المشروع ومواصلة )4أنظر الملحق (الوسطى والمكسيك وآولومبيا بالتوقيع على إعالن بنما 
   .، في ظل منهج انضباطي شاملدون اإلقليميةالمنطقة التعاون في المستقبل، ومشارآة المعلومات وأفضل الممارسات بين البلدان في 

 
 لبلدان منطقة الكاريبي وتم تنظيمها باالشتراك 2009 سبتمبر 4-2وقد عقدت الندوة الثالثة واألخيرة في مدينة جورج تاون، جيانا في الفترة بين 

، IADBمع دعم من مصرف التنمية الكاريبي، و) الرابطة الكاريبية للطرق (CAR""، و)الكاريبي مجموعة" (caricom"و" "ECLACبين 
وقد حضر الندوة ممثلون عن الحكومات والمجتمع المدني من جزر الباهاما وباربادوس والبرازيل وجيانا  . والحكومة الفرنسيةPAHOو

للمنطقة دون لسالمة المرورية لوقد أثمرت هذه الندوة عن صدور اإلعالن اإلقليمي  .وجامايكا وسانت لوشيان وسورينام وترينداد وتوباجو
  ). 5أنظر ملحق ( للكاريبياإلقليمية 

 
وقد أقر اإلعالن بأن اإلصابات الناجمة عن حرآة مرور الطرق والوفيات تمثل مشكلة خطيرة تؤثر على جميع قطاعات منطقة الكاريبي، وأن لها 

  :نقاط الرئيسية في اإلعالن فيوقد تمثلت ال. آثار صحية واجتماعية واقتصادية عديدة على المجتمع آله
 

 .الدعم القوي لوضع أهداف وتطبيق اإلجراءات المتعلقة بأفضل الممارسات •
 .بين الحكومة والمجتمع المدني لوضع أهداف لتقليل الحوادث منهج يربطوضع  •
 .وضع إجراء منسق قائم على منهج متعدد القطاعات •
 . ويجب مراقبتهاالسالمة المروريةة بشأن هناك حاجة لوجود تأييد سياسي قوي وخطة عمل مستمر •
األمانة العامة والمؤسسات الدولية مشارآة الموارد وإنشاء شراآات وتشجيع و CARICOM  مجموعة الكاريبييجب على أعضاء •

 .لبناء القدرة وتحسين طرق جمع البيانات المختلفةالتعاون بين القطاعات 
 

  ) (ESCWAآسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة في هدافاأل مشروع تنفيذ 3.2
 

البحرين، ومصر والعراق واألردن والكويت وعمان وفلسطين وقطر والمملكة  : أربعة عشر دولة عربية في غرب آسيا هيESCWAتضم 
تقدم  .لرئيسية في بيروت ولبنانوتقع مقراتها ا .العربية السعودية والسودان والجمهورية العربية السورية واإلمارات العربية المتحدة واليمن

ESCWA إطار عمل لصياغة وتنسيق السياسات القطاعية للدول األعضاء، وبرنامج عمل للملتقى والتنسيق، وموطًنا للخبرة والمعرفة ومرصًدا 
دة، والهيئات المتخصصة  مع األقسام والمكاتب الرئيسية التابعة للمقرات الرئيسية في األمم المتحESCWAويتم تنسيق أنشطة  .للمعلومات

  .والمنظمات الدولية واإلقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجلس التعاون الخليجي
 
، ومعدالت الوفيات الناجمة عن حوادث التصادم على الطريق لكل مليون نسمة عام ESCWAتعداد سكان الدول األعضاء في  10دول ج

2007  
 

حاالت الوفيات  معدل الوفيات حاالت الوفيات المذآورة  تعداد السكان لةالدو
 المعدلة

معدل 
 الوفيات

 فئة الدخل

 مرتفع 121 91 121 91 752,648 البحرين

 متوسط 416 31,439 212 15,983 75,497,913 مصر

 متوسط 381 11,059 67 *1,932 28,993,374 العراق

 متوسط 342 2,027 167 992 5,924,245 األردن

 مرتفع 169 482 169 **482 2,851,144 الكويت

 متوسط 285 1,170 133 536 4,099,115 لبنان

 متوسط 307 798 307 798 2,595,133 عمان

 فلسطين
 متوسط 223 896 47 *188 4,018,000

 مرتفع 237 199 237 199 840,635 قطر

المملكة العربية 
 السعودية

 مرتفع 290 7,166 257 6,358 24,734,533

 متوسط 347 13,362 58 2,227 38,560,488 السودان

 متوسط 329 6,552 184 3,663 19,928,516 سوريا

 مرتفع 371 1,626 241 1,056 4,380,439اإلمارات العربية 
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 المتحدة

 منخفض 293 6,553 134 3,003 22,389,169 اليمن

  ESCWA 235,565,352 37,508 159 83,420 354إجمالي 

   ESCWA، قسم التجارة والنقل في 2009، السالمة المروريةالعالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول  الحالةتقرير  :المصدر
  :من منظمة الصحة العالمية المعدلالرقم  .2:  يوًما30معّدل لتعريف الوفاة خالل فترة  .1

  2005بتاريخ  :*
  2006بتاريخ  :**
 

ول في المنطقة فإن تأثير صياغة نموذج منظمة األمم المتحدة من شأنه أن يرفع أعداد الوفيات ومعدالت الوفيات بصورة بالنسبة للعديد من الد
   .، والتأثير الشامل هو مضاعفة هذه األعدادملحوظة

 
   المختارةUNESCWA للدول األعضاء في السالمة المروريةمؤشرات  :1شكل 

 

 

   2005 المرسل للدول األعضاء في السالمة المرورية حول UNESCWAتقرير استبيان  :درالمص

، مما ساعد الحكومات في تصميم إطار سياسة، السالمة المرورية، مع الشرآاء اآلخرين، دوًرا رئيسًيا في رفع الوعي حول ESCWAلقد لعبت 
 جداول األعمال الدولية والسياسية المقدمة في في السالمة المرورية قضية في البيئات المختلفة، ووضع الممارساتونشر دليل بشأن أفضل 

يسعى إلى تمكين الدول من وضع أهداف " أوندا" تعد ظاهرة معقدة جًدا، فإن مشروع السالمة المروريةمن خالل إدراآه بأن تحسين . والتنموية
للسالمة وقد أنشأت العديد من الدول مجالس  .ض األهداف في البحرينوقد وضعوا بالفعل بع .وتحسين األهداف الحاليةللسالمة المرورية 

وهناك حاجة إلى تطبيق إجراءات الممارسة الجيدة التي طبقتها العديد من الدول  .مثل المملكة العربية السعودية واألردن وسورياالمرورية 
تفعة جًدا إلى حد ما، وضرورة تيسير عملية تبادل هذه  حيث إن معدالت وقوع حوادث التصادم المروري مرESCWAالمتقدمة في منطقة 

  .الخبرات

 
  ESCWAورش العمل في منطقة  1.23.
 

، بالتعاون مع هيئة النقل باإلمارات العربية المتحدة، بتنظيم ورشة عمل مدتها يومين لممثلين من الدول األعضاء لمناقشة تنفيذ ESCWAقامت 
   .السالمة المروريةيادة في التعاون اإلقليمي في هذا المجال ودعم مبادرات  واستعراض الزالسالمة المروريةأهداف 

 
تناولت  .ESCWA والتي عقدت في السنوات األخيرة في منطقة السالمة المروريةوقد آانت ورشة العمل هذه رابع ورشة عمل تتناول قضايا 

، وبناء القدرة لنقاط الترآيز )2005نوفمبر 29-28 مسقط، (مة المروريةالسالورش العمل الثالث األخرى عملية تنفيذ الممارسات الجيدة بشأن 
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 في السالمة المرورية، وتأسيس شراآة )2006 ديسمبر 21-20القاهرة (باألمم المتحدة للسالمة المرورية الوطنية في األسبوع العالمي األول 
  ).2008 أآتوبر 22-21الدوحة، (المشرق العربي 

 
  :حة عن تأسيس شراآة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتبني إعالن الدوحةوقد أثمر اجتماع الدو

 
لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع أعضاء من الحكومات ومنظمات األعمال للسالمة المرورية سيتم تأسيس شراآة إقليمية  .1

 .والمنظمات غير الحكومية
 آل من وستقوم .ة التفاصيل المقترحة للشراآة في غضون ستة أشهرسيتم تشكيل فريق عمل يمثل القطاعات المختلفة لمراجع .2

UNESCWA ،GRSPو Shell  ل عمل فريق العمل من خالل األمانة العامةيوتسهبدعم. 
 .سوف يتولى فريق العمل إقرار اسم للشراآة ويتولى االتصال مع المهتمين بانتظام من خالل األمانة العامة .3
 .ذات األولويةسيتم تحديد أولويات المشاريع المقترحة المحتملة وسيتم توجيه الدعوة لألعضاء للشراآة في المشروعات  .4
 .سالمة المروريةلل  وطنيةيتم دعوة األعضاء لبدء شراآات .5

 
 

 مشارًآا من 75د حضر ما يزيد على وق.  في أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة2009 يونيو 17-16وقد تم عقد ورشة العمل في الفترة من 
وقد آان من بين المشارآين وفود حكومية وممثلين من شرآات القطاع الخاص ومنظمات غير . ESCWA دولة من الدول األعضاء في 13

ا واإلمارات وقد اشترك ممثلو دول من البحرين ومصر والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوري. حكومية
المحيط ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا و)ECE(آما آان من بين المشارآين أيًضا اللجنة االقتصادية ألوربا . العربية المتحدة واليمن

، FIAمجلس األوربي لسالمة النقل، ومؤسسة ال، ومؤسسات التعليم في نيوزيلندا، و)WHO(ومنظمة الصحة العالمية ) ESCAP (الهادي
 بين الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة اإلمارات، وشل ومختبر أبحاث النقل وآذلك السالمة المروريةواالتحاد الدولي للطرق، وشراآة 

  .شرآات القطاع الخاص والمؤسسات األآاديمية
 

توسطة على التنمية ووضع أهداف طموحة وقد آانت األهداف من وراء ورشة العمل هذه تكمن في مساعدة الدول ذات الدخول المنخفضة والم
معدالت اإلصابات  تقليلالحوادث الناجمة عن حرآة المرور على الطرق وذلك بهدف  لتقليلقابلة للتحقيق على المستويين الوطني واإلقليمي 

والتي يمكنها المساعدة في تحقيق ية للسالمة المروروالوفيات الناجمة من حرآة المرور على الطرق، وتقديم أمثلة لهم بشأن الممارسات الجيدة 
 الحالية، واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق أهدافهم ومناقشة عملية السالمة المرورية، ومراجعة إحصاءات 2015األهداف المحددة بحلول عام 

  .األهداف في الدول األعضاء، خاصة في الدول النامية وذلك لتحقيق مثل هذه السالمة المروريةالتدخل في إدارة 
 

ناصر سيف المنصوري، المدير العام لهيئة النقل الوطنية، نيابة عن الشيخ حمدان بن مبارك، وزير األشغال / وفي افتتاح ورشة العمل قام السيد
دة في مجال رفع العامة ورئيس مجلس إدارة شرآة النقل الوطنية، بالترحيب بجميع المشارآين وأبرز الجهود التي تبذلها اإلمارات العربية المتح

ر أعلى مستويات السالمة المرورية، وتقديم أفضل معايير الصحة، يوقد أشار إلى أن أهدافهم تتمثل في ضمان توف .مستوى السالمة المرورية
ل معدالت وسيتم إنجاز هذه األهداف بالتعاون مع الشرآاء االستراتيجيين لتقلي .ووضع القوانين التي تنظم حقوق وواجبات مستخدمي الطريق

  .الحوادث والوفيات والتوافق مع المعايير التي وضعتها اإلمارات العربية المتحدة
 

وقد  .ESCWAوقد سلم السيد نبيل صفوت، رئيس قسم التنمية االقتصادية والعولمة، تقريًرا بالنيابة عن السيد بدر الدفة السكرتير التنفيذي في 
وقد أشار إلى أن .  الخسائر الناجمة عن حوادث المرور على الطرق في المنطقةتقليل لESCWAة استعرض السيد صفوت الجهود اإلقليمية للجن

 من قبل تقارير وبرامج وعي وقامت باإلشراف على ESCWAوقد أصدرت  .الدول النامية هي األآثر عرضة لخطر الحوادث المرورية
يل ب على عاتق الدول األعضاء التي يجب أن تتبنى المبادرة وتتيح الجهود لتقأنشطة، وورش عمل ومؤتمرات ولكن تبقى المسئولية الرئيسية ملقاة

وهذا يتطلب جهوًدا مرآزة من .  هذه الحوادثتقليلالتأثيرات المدمرة لحوادث المرور على الطريق على نحو فّعال، وإعداد استراتيجيات وطنية ل
  . المستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةالعديد من المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على

 
وقد تم عقد ندوتين في اليوم األول لمناقشة القضايا المتعلقة بالتقدم في وضع األهداف واالستراتيجيات في المنطقة ومراجعة البيانات واألرقام 

 ومن ممثلي الدول ESCWAلتي تضمنت عروًضا من وا" الخطط واالستراتيجيات  :السالمة المروريةإدارة "الجلسة األولى حول آانتو .الحالية
بحلول عام % 30ففي البحرين، هناك هدف يتمثل في تقليل اإلصابات الخطيرة والقاتلة بنسبة  .السالمة المروريةالمشارآة بشأن تنفيذ خطط 

لندا في وضع األهداف بأنها مثال وقد وصفت تجربة نيوزي .، ولكن هناك دول أخرى لم تضع أهداًفا حتى اآلن2006 مقارنة مع عام 2016
، والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ استراتيجيات السالمة المروريةوقد تال ذلك مناقشة حول تقييم مدى التقدم في عملية إدارة  .للممارسة الجيدة
  .قري لوضع األهداف وتقييمهاوقد تم التأآيد على أهمية وجود بيانات موثوق بها، حيث إنها تمثل العمود الف .السالمة المرورية

 
وقد تم تقديم عمل اللجنة .  ودور المنظمات غير الحكوميةUNDAوفي اليوم الثاني، أقيمت جلستين أخريين لمراجعة التقدم المحقق في مشروع 

 وقيمة تحقيق االنسجام يةالسالمة المرورحول ESCAPاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي  و) ECE(االقتصادية األوربية 
قد تم وصف الهدف الطموح لألمم  .القانونية لألمم المتحدة بشأن الحرآة المرورية على الطريق واإلشارات والالفتات الوثائقمن خالل تبني 

 هذا الهدف أدى إلى ، وقد تمت اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن2010 و2001األوربية لتقليل عدد حوادث الطريق إلى النصف في الفترة بين 
وقد .  في الدول األعضاء، إال أنه هناك فقط خمس دول من المحتمل أن تفي بهالسالمة المروريةعمليات ادخار ضخمة من خالل تحسين إدارة 

  .2010 العالمية والتي تنادي بعقد من العمل يتم إطالقه في السالمة المرورية الحملة المعنية بFIAناقش ممثل مؤسسة 
 

 بين الشرق األوسط السالمة المروريةوصف ممثلون من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك االتحاد الدولي للطرق والشراآة الخاصة بوقد 
  .وشمال أفريقيا، أدوارهم في الترويج للسالمة على الطرق

 
وقد رآزت هذه المناقشة على الحاجة إلى  .طقةفي المنللسالمة المرورية وبعد العروض، أجريت مناقشة بشأن الحاجة إلى تبني استراتيجيات 

  .إلكترونية لمراقبة عمليات التصادم وربطها مباشرة بقاعدة البيانات وسائلإشراك 



 37

 
وقد تم االختتام بمناقشة مائدة مستديرة بشأن القضايا الطارئة والتوصيات، وقد أثمرت عن قائمة من التوصيات والقرارات األساسية التي تم 

   ).6أنظر ملحق (تقديمها 
 

 

 : التاليةالتوصيات الرئيسيةوقد تبنى االجتماع 

 في السالمة المرورية على الهيئات الحكومية المعنية بالسالمة المرورية الجيدة في تحقيق أهداف اتالممارسب توزيع نشرات  •
 .ESCWAمنطقة 

  .تعلق بحوادث التصادم على الطريقفيما ي معتمدة تتبع قاعدة بيانات ESCWAضمان أن الدول األعضاء في منطقة  •
  .2015 بحلول عام %30يتمثل في تقليل وفيات حوادث التصادم على الطريق بمعدل) ESCWA (للجنة وضع هدف إقليمي •
  .وتنفيذ التدخالت المناسبةللسالمة المرورية تفعيل مجالس وطنية /تشجيع الدول األعضاء على بدء •
حتى اآلن لبذل الجهود لكي تضع أهداًفا لتقليل الحوادث قائمة على للسالمة المرورية أهداًفا تشجيع الدول األعضاء التي لم تضع  •

 : وما بعد ذلك2015الدليل حتى عام 
 الخاصة بها السالمة المرورية برامج إدارة تشتمل على محلية بتقارير ESCWA  لجنةيجب على الدول األعضاء تزويد •

 يجب عليها إعداد تقرير يلخص التقدم اإلقليمي واإلنجازات في مجال ESCWAنة وخططها لوضع األهداف، وبالنسبة للج
 20-19في الفترة من المزمع عقده في موسكو  سالمة المروريةلليتم تقديمه في أول مؤتمر وزاري عالمي  و السالمة المرورية

 . والذي يجب أن تشارك فيه جميع الدول األعضاء2009نوفمبر 
 السالمة المروريةالقانونية الخاصة باألمم المتحدة المرتبطة ب الوثائقتصبح أطراًفا متعاقدة على  لكيء تشجيع الدول األعضا •

 .وتنفيذها بطريقة مالئمة
السالمة ب الخاصة باالستمرار في تقديم بناء القدرة والدعم الفني للدول األعضاء بشأن القضايا ESCWAمطالبة سكرتير لجنة  •

 .عات األخرى ذات الصلة وجميع الموضوالمرورية
 

 
  ) (ECAأفريقيا لمنطقة االقتصادية اللجنة منطقة فياألهداف  مشروع تنفيذ  3.3

 
، ودعم عملية بين الدول األعضاءبالترويج للتنمية االقتصادية واالجتماعية  معنية، وهي  دولة56 (ECA)تضم اللجنة االقتصادية إلفريقيا 

  .للتعاون الدولي لتنمية إفريقياالتكامل بين األقاليم، والترويج 
 

 الوارد أدناه تعداد السكان وحاالت الوفيات المذآورة ومعدالت الوفيات ومعدالت الوفيات المعّدلة والمعدالت المأخوذة من تقرير 12ويبين جدول 
معدلة من التقديرات المصاغة التي تصحح وتم الحصول على معدالت الوفيات ال. السالمة المروريةالعالمي لمنظمة الصحة العالمية حول  الحالة

المعدلة والمعدالت آبير جًدا، مما يعكس األرقام و المبلغ عنها األرقامالدول األفريقية فإن االختالف بين  لغالبيةبالنسبة و. اإلخفاق في اإلبالغ
  . تقريًبا أربعة أضعافوبشكل عام فإن التأثير يتمثل في زيادة معدل الوفيات. انتشار اإلخفاق في عملية اإلبالغ

 
  2007تعداد سكان الدول األعضاء باللجنة االقتصادية لدول أفريقيا، والوفيات ومعدالتها في  11جدول 

 
عدد الوفيات  تعداد السكان الدولة

 *المبلغ عنه
 فئة الدخل معدل الوفيات عدد الوفيات المعدل معدل الوفيات

 وسطمت 377 6,425 138 2358 17,024,084 أنجوال

 منخفض 312 2,815 72 653 9,032,787 بنين

 متوسط 338 636 256 482 1,881,504 بتسوانا

 منخفض 311 4,595 54 804 14,784,291 بورآينا فاسو

 منخفض 234 1,989 7 63 8,508,232 بوروندي

 متوسط 281 5,206 58 1069 18,549,176 الكاميرون

 وسطمت 251 133 92 49 530,437 الرأس األخضر

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى

 منخفض 322 1,399 130 565 4,342,735
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 منخفض 343 3,696 75 814 10,780,571 تشاد

 منخفض 303 254 18 15 839,187  آوموروس

 متوسط 288 1,084 55 207 3,768,086 الكونغو

جمهورية الكونغو 
 الديموقراطية

 منخفض 322 20,183 6 365 62,635,723

 متوسط 416 31,439 211 15,983 75,497,913 مصر

 منخفض 484 2,350 17 81 4,850,763 إريتريا

 منخفض 350 29,114 29 2,441 83,099,190 إثيوبيا

 منخفض 366 625 32 54 1,708,681 جامبيا

 منخفض 296 6,942 79 1,856 2,3478,394 غانا

 منخفض 344 583 90 152 1,695,043 غينيا بيساو

 منخفض 344 12,918 100 3,760 37,537,716 آينيا

 متوسط 267 537 200 402 2,007,833 ليسوتو

 منخفض 329 1,235 غير متوفر   غير متوفر   3,750,261 ليبيريا

 متوسط 405 2,497 347 2,138 6,160,483 ليبيا

 منخفض 337 6,641 30 594 19,683,358 مدغشقر

 خفضمن 259 3,614 60 839 13,925,070 ماالوي

 منخفض 321 3,959 58 711 12,336,799 مالي

 منخفض 355 1,109 84 262 3,123,813 موريتانيا

 متوسط 111 140 111 140 1,261,641 موريشيوس

 متوسط 283 8,850 123 3,838 31,224,137 المغرب

 منخفض 347 7,432 91 1,952 21,396,916 موزمبيق

 توسطم 286 594 177 368 2,074,146 ناميبيا

 منخفض 377 5,357 40 570 14,225,521 النيجر

 منخفض 323 47,865 31 4,532 148,092,542 نيجيريا

 منخفض 316 3,077 32 308 9,724,577 رواندا

 منخفض 330 52 127 20 157,638 ساو توم وبرنسيب

 منخفض 325 4,023 28 345 12,378,532 السنغال

 متوسط 185 16 185 16 86,606 سيشل

 منخفض 283 1,661 12 68 5,865,872 سيراليون

 متوسط 332 16,113 332 16,113 48,576,763 جنوب إفريقيا
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 متوسط 347 13,362 58 2,227 38,560,488 السودان

 متوسط 263 300 206 235 1,141,427 سوازيالند

 منخفض 281 1,851 93 613 6,585,147 توجو

 متوسط 345 3,568 145 1,497 10,327,285 تونس

 منخفض 247 7,634 92 2,838 30,883,805 أوغندا

جمهورية تنزانيا 
 المتحدة

 منخفض 343 13,886 64 2,595 40,453,513

 منخفض 256 3,056 138 1,645 11,921,999 زامبيا

 منخفض 275 3,669 101 1,348 13,349,434 زيمبابوي

  331 294,484 88 77,985 889,820,119 اإلجمالي

  2009، السالمة المروريةالعالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول  الحالةتقرير  :مصدرال
   .يوم من تاريخ الحادث30 للوفاة خالل  لتعريف المرور بحسبمعدل

 
  المؤتمر والندوة في دار السالم، تنزانيا 3.3.1

 
، بهدف 2009 يوليو 8آمنه والذي ُعقد في دار السالم، تنزانيا في  ندوتها المرتبطة بالمؤتمر األفريقي الذي يدعو لجعل الطرق ECAنظمت 

الذي تتبناه األمم  "للسالمة المروريةعقد من العمل "الدعم إلعطاء دفعة لتأمين عرض  حشدول لحوادث الطرق في القارة المنتشرمراجعة النمو 
 التابعة للبنك الدولي، رابطة السيارات في ة العالميالسالمة المروريةأة ، منش"اجعل الطريق آمًنا"وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل حملة  .المتحدة

 من جميع السالمة المرورية  فيوفي المؤتمر، طالب وزراء ومسئولين حكوميين رفيعي المستوى ونشطاء .تنزانيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا
  . الذي تتبناه األمم المتحدة في القارة وحول العالم" مروريةللسالمة ال عقد من العمل"الدعم لدعوة  بحشدأنحاء قارة أفريقيا 

 
 10-9 اإلقليمية األفريقية في الفترة من السالمة المرورية ، بعقد ندوةFIAوعقب المؤتمر، قامت اللجنة االقتصادية إلفريقيا، بالتعاون مع مؤسسة 

ًما لتقليل حاالت الوفاة الناجمة عن الحوادث إلى النصف بحلول عام للسعي قد "لسالمة المروريةلوضع أهداف " حول موضوع 2009يوليو عام 
وقد آان الهدف األآثر أهمية للندوة هو مساعدة الدول األفريقية لوضع أهداف وطنية وإقليمية لتقليل حوادث المرور على الطريق  ".2015

  . داف ومراقبتهاهذه األهل اإلعدادفي للسالمة المرورية وتزويدها بأمثلة للممارسة الجيدة 
 

 والذي نظمته اللجنة 2007الذي ُعقد في أآرا في للسالمة المرورية وقد آان آل من المؤتمر والندوة عبارة عن متابعة للمؤتمر األفريقي 
 .اف التنمية الشاملةوأهدللسالمة المرورية االقتصادية إلفريقيا باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية، والتي أبرزت الرابط الحيوي بين الترويج 

ومنع للسالمة المرورية والذي تبناه الوزراء بوضوح على الحاجة إلى وضع أهداف وطنية قابلة للقياس ) 7أنظر ملحق (وقد أآد إعالن أآرا 
  .2015ل عام  بحلو%50اإلصابات المرورية، ووضع هدف للدول اإلفريقية لتقليل الوفيات الناجمة عن الحرآة المرورية على الطريق بنسبة 

 
 وفد، بما في ذلك وزير النقل بجنوب إفريقيا وممثلين من العديد من الوزارات األخرى، والقطاع الخاص 100وقد حضر الندوة أآثر من 

 وآوت غووالكون الوسطى إفريقيا وجمهورية والكاميرون وبوروندي فاسو وبورآينا وبتسوانا بنين، :والمجتمع المدني من الدول اإلفريقية التالية
 وجنوب والسنغال ونيجيريا والنيجر وناميبيا وموزمبيق ومالي وماالوي وآينيا وغانا وإثيوبيا وجيبوتي الديمقراطية الكونغو وجمهورية ديفوار
سكرتارية و(ADB)، وبنك التنمية األفريقي (AUC)وقد شارآت آل من، لجنة االتحاد األفريقي  .وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا وتنزانيا إفريقيا

 والمجتمع االقتصادي لدول وسط إفريقيا (SADC)مجتمع التنمية الجنوب أفريقي  : التالية(RECs)المجتمعات االقتصادية اإلقليمية 
(ECCAS).  حكومة االتحاد الروسي عنآما آان موجوًدا ممثًال.   

 
، وبرنامج البيئة (ECE)للجنة االقتصادية ألوربا التابعة لألمم المتحدة ا :باإلضافة إلى ذلك، شارآت المنظمات الدولية والهيئات اإلقليمية التالية

 FIA، ومؤسسة (SSATP)، والبنك الدولي، برنامج سياسات النقل في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (UNEP)التابع لألمم المتحدة 
 الدولي، LASER، وبرنامج (IFRTD)دولي لتطوير النقل الريفي ، والمنتدى ال(iRAP)للسيارات والمجتمع، وبرنامج التقييم الدولي للطرق 

والشراآة  العالمية  المرورية ولجنة السالمة(GRSF)للسالمة المرورية ، والمرفق العالمي (GRSP)للسالمة المرورية والشراآة العالمية 
، ومنتدى Walvis-Bay األوسط ومجموعة طريق ، الطريق(ALCO)، ومنظمة الطريق بأبيدجان والجوس (gTKP)العالمية للمعرفة بالنقل 

  . وغيرهم الكثير) جنوب إفريقيا (Monash وجامعة Arrive Aliveاألسطول، و
 

التحكم في السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، والعناية  :وقد تبادل المشارآون أفضل الممارسات حول مجموعة واسعة من الموضوعات شملت
ويتمثل .  الريفية، والبنية التحتية، والتعليم واستخدام األدلة وغير ذلكالسالمة المروريةئ وقبل الذهاب للمستشفى، وبالجروح في حالة الطوار

الهدف األساسي في وضع نطاق زمني وأهداف قابلة للتحقيق ليتم تنفيذها في برامج التنمية، مع وجود الدعم القانوني والموارد المالية المناسبة 
 منهج متعدد القطاعات إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المحترفين من قطاعات النقل والصحة وتطبيق إتباعتطلب ذلك وي .والمستدامة

  .القانون والتعليم وأيًضا القطاع الخاص والمجتمع المدني
 

  :ال أربعة موضوعات هيوقد تناولت أجندة األعم .وقد تم تنظيم الندوة في ست جلسات آاملة األعضاء وجلستين غير مكتملتين
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)i( متابعة لمؤتمر أآرا 
 

، حالة التنفيذ في بلدانهم بعرض، قام ممثلون من جنوب إفريقيا وبورآينا فاسو ECAمن قبل للسالمة المرورية بعد تقديم توصيات مؤتمر أآرا 
وقد الحظ  .ًما نحو تنفيذ بعض هذه التوصياتوقد خرج المؤتمر بنتيجة مفادها أن بعض الدول األفريقية حققت تقد.  على المشارآين المعنية

 .المشارآون، على وجه الخصوص، المنهج المنظم الذي تبنته جنوب إفريقيا وآذلك الجهود التي تبذلها بورآينا فاسو والتي أدت إلى نتائج إيجابية
كافي بما يمكنها من قياس التقدم المحقق بطريقة قابلة  بالقدر المؤشرات األداء ومع ذلك، فقد بدا جلًيا أن العديد من الدول في القارة لم تطور

باإلضافة إلى ذلك، فإنه بالرغم من أن بعض الدول لديها تشريعات لتأسيس هيئات رائدة للسالمة على الطرق، إال أن العديد من الدول  .للقياس
 . األخرى لم تكمل عملية وضع هذه الهيئات في مكانها المناسب

 
)ii( دراسات الحالة  
 
اللجنة االقتصادية إلفريقيا في آل من الكاميرون وإثيوبيا والمغرب والنيجر وتنزانيا وزامبيا حول موقف أجرتها  ست دراسات حالة عرض تم

وقد أتاحت العروض فرصة للمشارآين لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة  .الشمالي الطريق عرضًا لمشروعآما قدمت آينيا  .السالمة المرورية
 للدول مع تحليل لنقاط القوة ونقاط الضعف السالمة المروريةموقف  :وقد شملت القضايا المعروضة ما يلي .يمكن تكرارها في دول أخرىالتي 

اإلسعافات (لالتجاهات المختلفة مثل السياسات الوطنية، والمؤسسات، والتمويل، والقدرة البشرية، وقضايا الصحة مثل الرعاية فيما بعد الحادثة 
 بجانب توصيات قدمها الحاضرون بهدف تحسين موقف السالمة المروريةوقد تم اقتراح بعض األهداف والمؤشرات الوطنية المتعلقة ب ).وليةاأل

  .السالمة المرورية
 
)iii(  السالمة المروريةوضع أهداف  
 

 عروضًا استهاللية )ECE (قتصادية ألوربا، واللجنة اال)ECA(اللجنة االقتصادية ألفريقيا و) AUC(مفوضية االتحاد اإلفريقي  ممثلوقدم 
 إطار عمل ECA في إفريقيا وقدمت السالمة المروريةوقد عرضت مفوضية االتحاد اإلفريقي رؤيتها حول  . األجندةمنضمن هذا البند 

القتصادية ألوربا موقف وعرضت اللجنة ا. السالمة المروريةلقياس التقدم نحو تحقيق توصيات مؤتمر أآرا حول لمؤشرات األداء المقترحة 
حول وضع ) OECD (ةآما تم استعراض تقرير منظمة التعاون والتنمية  االقتصادي . بشكل عام والخبرات في وضع األهدافالسالمة المرورية

  . وتحقيقهاالسالمة المروريةأهداف طموحة بشأن 
 

 بصفة ئًا فقد آان التقّدم في تنفيذ التوصيات التي جاءت بإعالن أآرا بطيالدول،عدد قليل من وقد لوحظ في المناقشات التي تلت ذلك أنه، باستثناء 
وفي هذا الشأن، أوصى المشارآون  .التقدم المحقق نظًرا لنقص مؤشرات األداء القابلة لإلثبات مقدارومع ذلك، فقد آان من الصعب قياس  .عامة

آما أنها يمكن أن تساعد آأداة في  .ية ألفريقيا آأداة لتقييم حالة تنفيذ توصيات أآرابتبني الدول األعضاء إلطار العمل الذي قدمته اللجنة االقتصاد
بشكل ملحوظ نحو تحقيق هدف تقليل الوفيات بمعدل آما يمكن أن تساعد  للدول األعضاء، السالمة المروريةتقييم عمليات التحسين في موقف 

يًضا أن إطار العمل قابل للتكيف مع محددات الدول األعضاء ويتيح لهم المرونة آما أنه من الجدير بالمالحظة أ. 2015النصف بحلول عام 
  . األمرهيتطلب وفقا لمالتطوير مؤشرات إضافية 

 
)iv( على هامش المؤتمرجلسات    
 

صد التقدم في تنفيذ  مؤشرات األداء المقترحة من قبل اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن رتم عقد جلستين على هامش المؤتمر وتم خاللهما مناقشة
وفي هذا الشأن، تم تقديم عروض بشأن طرق تحسين إطار عمل يتضمن إدخال تعديالت على بعض المؤشرات واقتراح  .توصيات إعالن أآرا

، مة المروريةالسال، إدارة البيانات، استراتيجيات وأهداف السالمة المروريةإدارة  :وقد تناولت الجلسة األولى القضايا التالية .مؤشرات جديدة
، تدريب القائد واختباره، اوإدارته قوافل السيارات، سالمة السالمة المروريةسلوك مستخدم الطريق، استخدام أدلة منظمة الصحة العالمية، تعليم 

 الريفية، مة المروريةالسالوقد رآزت جلسة العمل الثانية على البنية التحتية، سالمة المستخدم على الطريق المعرضة للخطر،  .وتطبيق القانون
  .سالمة المرآبات، والرعاية في حالة الطوارئ

 
 الرسالة الرئيسية من وراء عقد الجلستين أن المؤشرات الموصى بها لم تكن شاملة ومتعمقة، وقد تفكر الدول في تطوير مؤشرات أآثر وأوضحت

 .أن تساهم في وضع أفريقيا العام بالنسبة للمؤتمر الوزاري بموسكوآما ُلوحظ أيًضا أن محصلة الجلسات يجب  .تتطابق مع متطلباتهم المحددة
باإلضافة إلى ذلك، تم التأآيد على أن األهداف المحددة في أآرا يجب أن تضع األساس لمساهمة إفريقيا في خطة عقد من العمل المقترحة 

  .وفي وضع أجندة التحرك نحو العقد) 2010-2020(
 

 اإلعدادات لمؤتمر موسكو مع المشارآين، واقترحت جنوب إفريقيا إطار عمل إلعدادات إفريقيا للمؤتمر، بما في وقد تم تبادل المعلومات حول
   .وقد تم حث المشارآين على تشجيع وزرائهم على المشارآة بفعالية في المؤتمر .ذلك تطوير إطار العمل وخارطة الطريق

 
 

  : التاليةالتوصياتتم تبني 
 

 20-19 المقرر انعقاده في موسكو في الفترة من السالمة المرورية العالمي تحت مظلة األمم المتحدة حول أن المؤتمر الوزاري .1
بالنسبة الحتياجات إفريقيا والتي يجب و .السالمة المروريةحول " عقد من العمل" سوف يناقش البرنامج المقترح 2009نوفمبر 

وفي هذا الشأن، هناك حاجة إلى تشكيل  . مناسب للمشارآة الفعالة فإنه من الضروري وضع إطار عمل,وضعها في االعتبار
مجموعة عمل تتألف من اللجنة االقتصادية إلفريقيا واللجنة االقتصادية ألوربا ومصرف التنمية األفريقي بالتعاون مع الدول 

  .RECs)(األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية 
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 وآذلكآأداة لتقييم حالة التنفيذ لتوصيات أآرا، ) 8أنظر ملحق ( االقتصادية إلفريقيا ويجب تبني اإلطار الذي وضعته اللجنة .2
تحقيق هدف تقليل الوفيات إلى النصف بحلول عام من أجل  وال سيمالدول األعضاء، دى ا لالسالمة المرورية وضعآتحسينات في 

 . تطوير إطار العمل بشكل أآبر وفي رصد وتقييم التقدم المحققوقد تم مطالبة اللجنة االقتصادية إلفريقيا بأخذ دور رائد في. 2015
آما يجب عليهم آذلك تنظيم  .يجب على الدول األعضاء القيام بعمل إحصاءات لوضع موقف أساسي فيما يتعلق بأهداف األداء .3

 .مراجعات نصف المدة لضمان الرصد الفعال للتقدم المحقق في تنفيذ إعالن أآرا
 

 لضمان القابلية السالمة المروريةبيانات ب توحيد المعايير الخاصةألعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية يجب على الدول ا .4
 .للمقارنة

 
 

  ) (ESCAPالمحيط الهاديو آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة في المشروع أهداف تنفيذ  3.4
 

يقدر أن عدد . ، وهي مجموعة متنوعة من الدول بدرجة مرتفعةESCAPمنطقة  دول أعضاء منتسبين في 9 دولة عضًوا عامال و53هناك 
   . شخص سنوًيا، بما يقدر بأآثر من نصف الوفيات على الطرق في العالم700.000الوفيات عن حوادث الطريق في آسيا يبلغ حوالي 

 
وقد ُقدر عدد الوفيات في  .2020ستوى العالم بحلول ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ثلثي نسبة الوفيات جراء حوادث الطرق على م

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الصين والهند مًعا، بأآثر من نصف األعداد المذآورة لحوادث الوفيات على الطريق في منطقة 
 .2004 منذ عام صين في العدد الوفيات على الطريقهناك انخفاض مستمر في   إال أن 2007.7عام ESCAPالهادي 

 
، تصاعد القلق بشأن الزيادة السريعة في عدد وفيات الطرق، وعلى وجه الخصوص حينما دخلت العديد من الدول النامية مرحلة 1990ومنذ 

منخفضة  في المائة من الوفيات الناجمة عن حرآة المرور على الطرق في الدول 90واليوم، تقع نسبة ما يزيد عن  .التشغيل اآللي السريع
التنمية من قضايا  هي في جوهرها قضية السالمة المروريةفقد تم االعتراف بأنه يمكن تجنب العديد من حوادث الطرق وأن  .ومتوسطة الدخل

  9. في المائة من الناتج القومي اإلجمالي3و1متوسط التكلفة االقتصادية لحوادث الطرق بما يتراوح بين تم تقدير  .آثير من البلداندى ل
 

عدد (ESCAPاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي تتراوح معدالت استخدام المرآبات اآللية على نطاق واسع في منطقة 
وتشكل المرآبات ذات اإلطارين وتلك التي تسير بثالث عجالت أآثر من ثلثي  )618 إلى 3  بينتراوحي شخص 1000السيارات الخاصة لكل 

لمرآبات اآللية في بنغالديش وآمبوديا واندونيسيا، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار ونيبال وسريالنكا وتايالند ل العدد اإلجمالي
ال يرجع  ESCAPومع ذلك ، فإن التأثير األآبر نسبًيا من حوادث الطرق على الفئات المعرضة للخطر في البلدان النامية في منطقة  .وفيتنام

  . على الفئات ذات الدخل المنخفض والشباببصور مختلفة تؤثر فيها الحوادث نظاميةد أنواع مختلفة من السيارات، بل هي أيضا فقط إلى وجو
 

 في المائة من 43( مليون 569مليار نسمة؛ ففي آسيا، آان المجموع 1.3وعلى الصعيد العالمي فقد فاق عدد السكان الذين يستقلون مرآبات 
، ومن ثم فقد أصبحت الصين 2007 مليون في عام 160وقد وصل عدد الذين يقودون سيارات في الصين إلى . 2007ام في ع) سكان العالم

   10.ثاني أآبر سوق للسيارات وثالث أآبر بلد لتصنيع السيارات في العالم
 

ريق، ينتقل العديد من األشخاص بحًثا عن فرص فبعد تطوير الط .مشكلة شائعة الطريقفي العديد من مناطق آسيا النامية ، يمثل التعدي على حق 
ويتبارى المشاة والدراجات والعربات التي تدفع باليد . األعمال، وبهذه الطريقة يكونون نمًوا عمرانًيا من المساآن على امتداد الطريق

  .والموتوسيكالت والسيارات والشاحنات في سباق الطريق ومن ثم يخلقون مشاآل خطيرة على السالمة
 

 ESCAPاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي  في الدول النامية في منطقة السالمة المروريةتختلف طبيعة القضايا المعنية ب
ر، ففي أسيا نجد أن معظم من ُقتلوا أو أصيبوا في حوادث الطريق هم مستخدمو الطريق المعرضين للخط . عنها في الدول المتقدمةاختالفا واضحًا

أما في بلدان شرق  .في دول جنوب أسيا، نجد أن خمسين بالمائة من جميع الوفيات على الطريق هم من المشاة. مثل المشاة وقائدي الدراجات
وعلى النقيض من ذلك، نجد في شمال ووسط أسيا مزيج من . وجنوب شرق أسيا، فنجد أن أآثر من ثلثي الضحايا هم راآبو الدراجات البخارية

اللجنة االقتصادية فجميع الدول النامية في منطقة  .(OECD)لتعاون االقتصادي والتنمية ادث يشبه ذلك الموجود في أعضاء منظمة الحوا
  .OECDل بها معدالت وفيات أعلى من دو ESCAPواالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي 

 
 بلًدا، فقد تم اإلبالغ عن ما يبلغ إجمالي 20سيا، والتي تضم بيانات عن وفًقا ألحدث المعلومات الواردة في قاعدة بيانات الطرق السريعة في آ

، بما يشير إلى وفاة شخص تقريًبا في آل ست حوادث )2008بالنسبة لعام ( حادثة على الطريق السريع في أسيا 35.131 حالة وفاة و6.248
بها أعلى ) بالترتيب التنازلي(لهند وأوزباآستان وجمهورية إيران اإلسالمية ومن بين الدول المدرجة في قاعدة البيانات، نجد أن ا .تم اإلبالغ عنها

  . رقم لحاالت الوفيات التي تم اإلبالغ عنها
 

ودعًما لقرارات . في العالم بما يبلغ نصف مليون حالة وفاه آل عامللسالمة المرورية سيا بها أسوأ سجل آ وإجماًال، ووفًقا ألعداد الوفيات، نجد أن
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط ، نجد أن اإلعالن الوزاري لمنطقة المروريةية العامة لألمم المتحدة في اليوم العالمي للسالمة الجمع

أنظر ملحق  (2006 تم إقراره في بوسان في نوفمبر عام المحيط الهادي في أسيا والسالمة المروريةالصادر بشأن تحسين  ESCAPالهادي 
 شخص في الفترة من 600.000 إلنقاذ حياة أنها تعمدة تحظى باهتمام بالغ وي هي قضية سياسالسالمة المرورية وقد اعترف القرار بأن ).9

للجنة االقتصادية تهدف األمانة العامة . المرورية، ودعا األعضاء إلى تطوير الطرق السريعة األسيوية آنموذج للسالمة 2015 وحتى 2007
                                                            

 2جدول ) WHO ،2009جنيف، (وقت اإلجراء  :السالمة المرورية، التقرير العالمي حول )WHO(وبناًء على البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 7 
 .أ
 2سبق ذآرها، صفحة  . 9

 .2008، معهد بحوث النقل، جامعة ميتشجن، UMTRI-2008-1، تقرير رقم "التحديات والفرص : في الصينالسالمة المرورية"ن، واي زانج وآخرو 10
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، وخاصة بناء القدرة لوضع أهداف طموحة السالمة المروريةإلى دعم التعاون اإلقليمي لتحسين  ESCAPآلسيا والمحيط الهادي واالجتماعية 
  .2006وتحقيقها، وفًقا لإلعالن الوزاري في للسالمة المرورية 

 
 ، والدخل وعدد المرآبات المسجلةESCAPتعداد سكان دول  12جدول 

  
 عدد المرآبات المسجلة فئة الدخل 2007الفرد من الدخل اإلجمالي بالدوالر األمريكي في نصيب  تعداد السكان الدولة

 731,607 منخفض 319 27,145,275 أفغانستان

 14,774,921 مرتفع 35,960 20,743,179 أستراليا

 1,054,057 منخفض 470 158,664,959 بنجالديش

 35,703 متوسط 1,770 658,479 بوتان

 304,432 مرتفع 30,580 390,056 سالمبروناي دار ال

 154,389 منخفض 540 14,443,679 آمبوديا

 145,228,994 متوسط 2,360 1,336,317,116 الصين

 10,692 مرتفع 13,098 13,325 جزر آوك

 78,833 متوسط 3,800 838,698 فيجي

 72,718,000 متوسط 950 1,169,015,509 الهند

 63,318,522 متوسط 1,650 231,626,978 إندونيسيا

 17,000,000 متوسط 3,470 71,208,384 )الجمهورية اإلسالمية (-إيران 

 91,378,636 مرتفع 37,670 127,966,709 اليابان

 16,000 متوسط 1,170 95,067 آريباتي

 641,081 منخفض 580 5,859,393  الو

 16,825,150 متوسط 6,540 26,571,879 ماليزيا

 33,807 متوسط 3,200 305,556 جزر الملديف

 2,487 متوسط 3,070 59,286  جزر مارشال

 4,217 متوسط 2,470 111,117  ميكرونيزيا

 161,989 متوسط 1,290 2,628,840 منغوليا

 1,045,105 منخفض 281 48,798,212 ماينمار

 — متوسط 7,842 10,152 نورو

 617,305 منخفض 340 28,195,994 نيبال

 3,189,131 مرتفع 28,780 4,178,525  نيوزيالند

 5,287,152 منخفض 870 163,902,405 باآستان

 5,530 متوسط 8,210 20,314 باالو

 59,645 منخفض 850 6,331,010  بابو غينيا الجديدة
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 5,515,576 متوسط 1,620 87,960,117  الفلبين

 18,213,228 مرتفع 19,690 48,223,853  جمهورية آوريا

 15,903 متوسط 2,430 187,023 ساموا

 851,336 مرتفع 32,470 4,436,281  سنغافورة

 10,000 منخفض 730 495,662  جزر سليمان

 3,125,794 متوسط 1,540 19,299,190  سيريالنكا

 25,618,447 متوسط 3,400 63,883,662 تايالند

 26,649 متوسط 1,510 1,154,775 تيمور الشرقية

 2,226 متوسط 2,320 100,336 تونجا

 906 متوسط 2,441 10,530  توفالو

 15,461 متوسط 1,840 226,180 فانوتو

 22,926,230 منخفض 790 87,375,196 فيتنام

  . وECEتم استبعاد الدول األعضاء المشترآة في : 2009، السالمة المروريةحول  عالميةالالتقرير العالمي الصادر عن منظمة الصحة  :المصدر
 

 ESCAPاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي معدالت الوفيات الناجمة عن حرآة المرور على الطرق لدول  13جدول 
  2007 في عام نسمةوالمعدالت لكل 

 

 الدولة
حاالت الوفيات  معدل الوفيات 1حاالت الوفيات المذآورة

 المعدلة
 معدل الوفيات

 390 10,593 390 1,779 أفغانستان

 78 1,616 780 1,616 أستراليا

 126 20,038 126 4,108 بنجالديش

 169 111 144 111 بوتان

 138 54 138 54 بروناي دار السالم

 121 1,749 121 1,668 آمبوديا

 165 220,783 165 96,611 الصين

 450 6 450 6 جزر آوك

 70 59 70 59 فيجي

 168 196,445 168 105,725 لهند

 162 37,438 162 16,548 سياإندوني

 358 25,491 358 22,918  )الجمهورية اإلسالمية (-إيران 

 52 6,639 50 6,639 اليابان

 74 7 74 7 آريباتي
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 183 1,075 183 656  الو

 236 6,282 236 6,282 ماليزيا

 183 56 183 10 جزر الملديف

 17 1 17 1  جزر مارشال

 144 16 144 2  ميكرونيزيا

 214 562 193 562 منغوليا

 234 11,422 234 1,638 ماينمار

 98 1 99 1 نورو

 150 4,245 151 962 نيبال

 101 423 101 423  نيوزيالند

 253 41,494 253 7,234 باآستان

 148 3 148 3 باالو

 142 901 142 308  بابو غينيا الجديدة

 200 17,557 200 1,185  الفلبين

 128 6,166 128 6,166  جمهورية آوريا

 128 24 128 19 ساموا

 48 214 48 214  سنغافورة

 169 84 169 19  جزر سليمان

 135 2,603 135 2,334  سيريالنكا

 196 12,492 196 12,492 تايالند

 161 186 161 49 تيمور الشرقية

 70 7 70 7 تونجا

 95 1 95 1  توفالو

 186 42 186 7 فانوتو

 161 14,104 161 12,800 فيتنام

 170 640,990 83 311,224 اإلجمالي

  . وECEتم استبعاد الدول األعضاء المشترآة في : 2009، السالمة المروريةالتقرير العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول  :المصدر
 األرقام المصاغة من قبل منظمة الصحة العالمية2.    لحادث من تاريخ ا يوًما30خالل فترة الوفاة نتيجة الحادث بالوفاة التي تحدث تعريف  .1

  .تزيد األرقام المصاغة من قبل منظمة الصحة العالمية على نحو هام عدد الوفيات في عدة دول في هذه المنطقة، مما ينتج عنه تضاعف الرقم اإلجمالي
 
 
 

  ESCAP في منطقة السالمة المروريةاالجتماعات بشأن  1.43.
 

 على الطريق السريع األسيوي ُعقدت في مايو السالمة المرورية خمسة اجتماعات لمجموعة من الخبراء في بانكوك حول تحسين آان هناك
 والمؤشرات السالمة المرورية قائمة بأهداف وغايات 2009 وقد حدد االجتماع الذي ُعقد في سبتمبر 2008، وأآتوبر 2007 ويونيو 2006
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في حين رآز  .ي تضمنت سبعة أهداف موجهة نحو تحقيق الهدف الذي تم االتفاق عليه من قبل الوزراء في بوسان والت2015-2007للفترة بين 
  .ووافق على قائمة شاملة بالنتائج والتوصيات والتوجيه على األهداف 2008االجتماع الذي ُعقد في 

 
  النتائج الرئيسية والتوصيات 3.4.2

 
   : في2009الجتماع مجموعة الخبراء الذي ُعقد في سبتمبر تتمثل النتائج والتوصيات الرئيسية 

 
للسالمة المالئمة على أن يضموا العناصر  ESCAPاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي  أعضاءشجع االجتماع  .1

آما شجع االجتماع الوفود على  .م األمرمتى لز السالمة المروريةفي جميع مشروعات الطرق، وأن يبدؤوا المشروعات المعنية بالمرورية 
لمرور، مثل الطرق الخاصة بالدراجات البخارية واستخدام من مرآبات امراعاة أفضل الممارسات الحالية من حيث فصل األنواع المختلفة 

  .حواجز المنتصف المادية
مراعاة تحسين عملية جمع البيانات ونظم  ESCAPدي اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهاوقد ناشد االجتماع أعضاء  .2

   .اإلبالغ وسّجل أمثلة هامة للتقدم الذي ذآرته بعض الدول
السالمة تحسين بمشارآة منهجية للتجارب فيما يتعلق بمنهج النظم اآلمنة واإلجراءات الهندسية الخاصة إجراء عملية  االجتماع اقترح .3

  .هج الصفر إلدارة الطرق السويدية آما هو مقترح في رؤية نالمرورية
 لوقاية من اإلصاباتل األسيوية لمؤسسةالتابع لامج األطفال ناالجتماع بشيء من االهتمام االستخدام الناجح للخوذة بالنسبة لبر ذآر وقد  .4

(AIP Foundation)في فيتنام .  
 ESCAPنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي اللج في السالمة المروريةوقد اتفق االجتماع على أن أهداف وغايات  .5

وآذلك المؤشرات قد توفر المبادئ التوجيهية المفيدة للدول األعضاء عند دراسة وتطوير اإلستراتيجية الوطنية والسياسة واألهداف والغايات 
  . السالمة المروريةالخاصة ب

السالمة المصطلحات بما في ذلك الموت، واإلصابة واإلصابات الخطيرة المرتبطة بللعديد من  الموحدةأقر االجتماع بأن التعريفات  .6
   . بين الدول األعضاء وقابليتها للمقارنةالسالمة المرورية قد تعزز جودة بيانات المرورية

 لالستفادة السالمة المروريةشأن الجتماعات المستقبلية لمجموعة الخبراء بلن المتقدمة ااقترح االجتماع بأن تتم دعوة الخبراء من البلد .7
  .السالمة المروريةخبراتهم حول التنفيذ الناجح لبرامج 

 سبتمبر 4 وحتى 2، والذي ُعقد في بانكوك في الفترة من السالمة المروريةوقد أوصى اجتماع مجموعة الخبراء حول تحسين  .8
 في الجدول التالي، في أول جلسة هو موضح، آما ESCAP في وريةالسالمة المر، بأن تتم دراسة ومراعاة أهداف وغايات ومؤشرات 2009

  .2009لمنتدى وزراء النقل األسيويين والمقرر انعقاده في بانكوك في ديسمبر من عام 
 
 

  السالمة المروريةأهداف وغايات ومؤشرات  3.4.3
 

، من خالل اجتماعين لمجموعة الخبراء ُعقدا 2007ا في  والتي آان قد تم صياغتهالسالمة المروريةلقد تم تنقيح أهداف وغايات ومؤشرات 
فبالنسبة لكل هدف من األهداف . 2009 سبتمبر 4-2 والفترة من 2008 أآتوبر 29-27في بانكوك في الفترة من " أوندا"ضمن مشروع 

صى اجتماع مجموعة الخبراء والذي ُعقد في وقد أو .الثمانية والغايات القابلة للقياس والمؤشرات فقد تم تطويرها بالتشاور مع الدول األعضاء
 بأن تتم دراسة مجموعة األهداف والغايات والمؤشرات هذه من قبل منتدى وزراء النقل األسيويين والمقرر انعقاده في ديسمبر من 2009سبتمبر 

 2015 وحتى 2007 في الفترة بين  شخص600.000وأن يتم دعم الهدف الشامل المتمثل في تقليل الوفيات على الطريق بمقدار . 2009عام 
  :وهذه األهداف هي آما يلي. من خالل ثماني أهداف شاملة مع مؤشرات محددة لرصد إنجازها

 
 . سياسة ذات أولويةالسالمة المروريةجعل  •
 .جعل الطرق أآثر أمًنا بالنسبة لمستخدمي الطرق المعرضين للخطر •
 .تهايل حدة الصدمات وخطورلجعل الطرق أآثر أمًنا وتق •
 .جعل المرآبات أآثر أمًنا •
 .، وآذلك عملية إدارتها وتطبيقهاالمروريةلسالمة با  الخاصةتحسين النظم الوطنية واإلقليمية •
 .تحسين التعاون ودعم الشراآات •
 .المروريةتطوير الطرق السريعة األسيوية بوصفها نموذًجا للسالمة  •
 .ةالسالمة المروريتوفير التعليم الفّعال حول الوعي ب •

 

  ESCAP في السالمة المروريةأهداف وغايات ومؤشرات  14جدول 
 

 مؤشرات رصد اإلنجازات األهداف والغايات

 وحتى 2007 خالل الفترة من المحيط الهاديمن اإلصابات الخطيرة على طرق أسيا و مماثل شخص ومنع وقوع عدد 600.000إنقاذ حياة  :الهدف العام
2015.  

 وحتى 2007 في المائة بداية من 20يات بمعدل تقليل معدالت الوف) أ
 مرآبة مزودة بمحرك 10.000 لكل 10أو تقليلها ألقل من  (2015

  ).2015بحلول عام 

 مرآبة مزودة 10.000ومعدل الوفيات لكل (عدد الوفيات على الطريق ) 1
   ).بمحرك، لكل مرآبة مزودة بمحرك في الكيلو متر ولكل مسافر في الكيلو متر

 .دد حاالت التصادم على الطريقع) 2
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 بالمائة 20تقليل معدالت اإلصابات الخطيرة على الطريق بنسبة ) ب
 . 2015 وحتى 2007بداية من 

 10.000وأيًضا معدل اإلصابة لكل (عدد اإلصابات الخطيرة على الطريق ) 3
 ).مرآبة مزودة بمحرك ولكل مرآبة مزودة بمحرك في الكيلو متر

 . سياسة ذات أولويةالمة المروريةالسجعل  :1هدف 

إستراتيجية للسالمة على الطرق، وتحديد هيئة رائدة /وضع سياسة) أ
  .2010وتنفيذ خطة عمل بحلول عام 

 الوطنية الحالية واإلستراتيجية وخطة السالمة المروريةمعلومات حول سياسة ) 4
  العمل

ات الحكومية الوطنية لمنظمامسئوليات  تحديد .اسم الهيئة الرائدة المحددة) 5
  .المحلية واإلقليمية

 .أو تقارير تقييم األثر للبرامج الحكوميةللسالمة المرورية التقارير الوطنية ) 6

السالمة تخصيص موارد التمويل والموارد البشرية الالزمة لتحسين ) ب
 .المرورية

لخاص القطاع العام، وا (السالمة المروريةمقدار التمويل المخصص لبرامج ) 7
  ).والجهات المانحة

جعل الطرق أآثر أمًنا لمستخدمي الطرق المعرضين للخطر، بما في ذلك األطفال والمواطنين آبار السن والمشاة ومستخدمي المرآبات التي ال تعمل  :2هدف 
 .بمحرك، وقائدي الدراجات البخارية واألشخاص من ذوي اإلعاقة

دار الثلث في حوادث التصادم على تقليل معدل الوفيات من المشاة بمق) أ
 ) مرآبة مزودة بمحرك10.000 لكل 1أو تقليله ألقل من (الطريق 

 . مرآبة مزودة بمحرك1.000عدد الوفيات من المشاة أو وفيات المشاة لكل ) 8

على سبيل المثال، األنفاق، (زيادة عدد نقاط العبور اآلمن للمشاة  )ب
 ).وروالمعابر العلوية أو إشارات المر

 .معلومات عن برامج لتشييد نقاط عبور آمنه جديدة أو تحسين نقاط العبور )9

جعل ارتداء الخوذة الواقية للرأس قاعدة وضمان الحد األدنى من ) ج
 معدل وفيات قائدي الدراجات البخارية بنحو الثلث تقليلجودة الخوذة، ل

البخارية في أو تقليله ألدنى من متوسط معدل وفيات قائدي الدراجات (
 ).ESCAPمنطقة 

عدد وفيات قائدي الدراجات البخارية ووفيات قائدي الدراجات لكل ) 10
  . دراجة10.000

 وتحديد حد ةالقانون الحالي أو القانون اإلداري لالستخدام اإللزامي للخوذ11) 
 ).النسبة(معلومات حول استخدام الخوذة  .أدنى لمعايير جودة الخوذة

لحد األدنى من إجراءات السالمة للطفل، وذلك بهدف ضمان وجود ا) د
 لكل 0.01أو تقليله ألقل من (تقليل معدل وفيات األطفال بنحو الثلث 

 ). مرآبة مزودة بمحرك10.000

  .عدد وفيات األطفال في حوادث التصادم على الطريق) 12

سيارة القانون الحالي أو القانون اإلداري حول إجراءات سالمة الطفل في ال) 13
  ).خوذة للطفل(وعلى الدراجات البخارية ) آبح الطفل(

 .مقعد الطفل وخوذة الطفل حزام أمانمعلومات حول استخدام ) 14

السالمة تزويد جميع األطفال في المدرسة بالمعرفة األساسية حول  )هـ
 .المرورية

،  في المدارسالسالمة المروريةبرامج التعليم الحالية أو المخططة حول 15) 
  .معلومات حول مستوى الفصل الذي تبدأ فيه البرامج ومدى تغطيتها

 ")مساعدة على تجنب الصدماتطرق "إنشاء (جعل الطرق أآثر أمًنا وتقليل حدة وخطورة حوادث التصادم على الطريق  :3هدف 

 على مستوى جميع مراحل السالمة المروريةعملية تدقيق  توحيد) أ
حلة التصميم، وتنفيذ التحسينات الضرورية، تطوير الطرق بداية من مر

 .وتحسين المواقع التي تتسم بالخطورة

بالنسبة إلنشاء الطرق للسالمة المرورية الذي تتم به عمليات التدقيق المدى ) 16
  .الجديدة والتحسينات الرئيسية

مساعدة على تجنب "ي تم تنفيذها لجعل الطرق تعدد برامج التحسين ال) 17
ل سبيل المثال، تحسين المناطق السيئة أو إزالة أو التخفيف من ع" (الصدمات

 .).العقبات الموجودة على جانب الطريق

اآلمنة للمشاة وقائدي الدراجات في /زيادة مساحة الطريق المنفصلة) ب
 ).حيث تتاح المساحة(المناطق الحضرية ودون الحضرية 

 شخص 100.000متر لكل طول ممرات المشاة والدراجات الحالية بالكيلو ) 18
 ).على امتداد الطرق السريعة والطرق بالمدينة( آم من الطرق 10.000أو لكل 

 .برنامج لتشييد ممرات للمشاة وراآبي الدراجات

 جعل المرآبات أآثر أمًنا وتشجيع اإلعالن عن المرآبات المسئولة :4هدف 

لزامي إجراء عمليات فحص منتظمة للمرآبات على الطريق بشكل إ) أ
 ).البدء في المناطق الحضرية(وضمان تطبيق عملية الفحص 

القانون الحالي أو القانون اإلداري بشأن فحص المرآبات، تكرار الفحص ) 19
 .، عدد مرافق ومؤسسات فحص المرآبات)سنوي(

 .الي واللوائح التي تحدد معايير سالمة المرآبات والتنفيذالقانون الح) 20التأآد من توافق متطلبات السالمة بالنسبة للمرآبات مع المعايير ) ب
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 .الدولية

  اإلقليمية والوطنية واإلدارة والتطبيقالسالمة المروريةتحسين نظم  :5هدف 

وطنية توفر المعلومات بشأن حوادث ) محوسبة(تطبيق قاعدة بيانات ) أ
 .الطرق

 .ؤسسات المسئولة الحالية والمالسالمة المروريةمعلومات حول قاعدة بيانات ) 21

زيادة االمتثال بدرجة آبيرة، على سبيل المثال االستخدام اإلجباري  )ب
ب والقيادة، واستخدام الهاتف المحمول ا، قواعد الشراألمانللخوذة وحزام 
 .وحدود السرعة

  ).النسبة(معلومات حول االمتثال بارتداء الخوذة ) 22

ام حزام المقعد؟، واستخدام الهاتف بشأن القواعد واالمتثال باستخدمعلومات ) 23
   ).نسبة االستخدام(المحمول 

 . معلومات حول القواعد واالمتثال المرتبط بالشرب والقيادة وحدود السرعة)24

إما (السماح بإجراء اختبارات الكحول للتمكن من توجيه االتهام ) ج
 ).أو االختبارات السلوآية/مقياس التنفس و

المتعلقة باختبار مستوى الكحول، وأنواع االختبارات وحدود القوانين الحالية ) 25
  .الكحول المستخدمة والمسموح بها لتوجيه االتهام

اإللزام بوجود المصباح األمامي في الدراجات النارية في جميع ) د
 .األوقات

معلومات حول القانون الحالي أو القاعدة اإلدارية حول االحتفاظ بوجود ) 26
  .مي للدراجة النارية مضاًء أثناء القيادةالمصباح األما

زيادة التغطية لنظم المساعدة في حالة الطوارئ لضحايا الطرق، ) هـ
  .لتغطية جميع المناطق الحضرية على األقل والطرق الرئيسية

 

والتي تقّدم عليها خدمات ) حسب النوع(مساحة الطريق بالكيلو متر ) 27
 .الطوارئ

  .ة في حالة الطوارئمتوسط زمن االستجاب) 28

باستثناء الطرق (عدد مراآز خدمة الطوارئ بالنسبة لطول الطرق السريعة ) 29
 ).بالمدينة

 تحسين التعاون وتعزيز الشراآات :6هدف 

  .تشجيع المبادرات التي يرعاها القطاع الخاص واالعتراف بها) أ

 

، والتمويل ةالسالمة المروريعدد الشراآات الرئيسية في المنطقة بشأن ) 30
  ).مبادرات القطاعين الخاص، والعام(

إنشاء شراآات جديدة وتعميق الشراآات الحالية مع المنظمات غير ) ب
 .الحكومية

 .عدد الشراآات الرئيسية مع المنظمات غير الحكومية، ونطاقها والتمويل) 31

 الطريق األسيوي السريع آنموذج للسالمة على الطرق تطوير :7هدف 

قليل إجمالي عدد الوفيات وحوادث الطرق على الطريق األسيوي ت) أ
 .السريع

إجمالي عدد الوفيات على الطرق وحوادث الطرق على الطريق األسيوي ) 32
  .في السنةالسريع في آل بلد 

تقليل عدد الوفيات على جميع قطاعات الطرق األسيوية السريعة ألقل ) ب
 .لمرآبة لكل مليار آيلومتر تقطعها ا100من 

عدد الوفيات لكل مليار آيلو متر تقطعها المرآبة بالنسبة لكل قطاع طريق ) 33
  .أسيوي سريع آل عام

السالمة زيادة تخصيص الموارد بالنسبة لإلجراءات المرتبطة ب) ج
 . على الطريق األسيوي السريعالمرورية

 ذات لألعمال والجهات المانحةحجم الموارد التي تخصصها الحكومات ) 34
 .الصلة بالسالمة بالنسبة لقطاعات الطريق األسيوي السريع

مساعدة على تحسين قطاعات الطرق األسيوية السريعة لكي تصبح ) د
 . بالنسبة لمستخدمي الطرق في حالة وقوع حادث تصادمتجنب الصدمات

 .توضيح أفضل الممارسات

بالنسبة للطرق  وبرامج التصنيف السالمة المروريةمعلومات حول تقييم ) 35
 .األسيوية السريعة

 .، والشباب والسائقينللجمهور السالمة المروريةب الوعيتقديم التعليم الفّعال حول  :8هدف 

 .معلومات حول عدد حمالت التوعية وبرامج التدريب المنفذة) 36 .وبرامج التدريب الهادفةالقيام بحمالت الوعي ) أ
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  رية في إطار المشروعالبعثات والندوات االستشا 3.4.4
 

 . مشروع أوندا خدمات استشارية لكل من نيبال وقيرغيزستانفي إطاراللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي  ESCAPقدمت 
 االستشاراتوتقديم وقد توجهت البعثة االستشارية إلى آاسماندو بناء على طلب من وزارة التخطيط العمراني واألشغال في نيبال بهدف المساعدة 

وقد تم عقد اجتماع للجهات المعنية في وزارة التخطيط العمراني  .المروريةاإلستراتيجية واألهداف والمؤشرات الوطنية للسالمة ب الخاصة
ويتولى آل من  .رالتشاو والذين شارآوا في اجتماع السالمة المرورية، بحضور ممثلي العديد من الهيئات المعنية ب2009 أآتوبر 8واألشغال في 

ووزارة التخطيط العمراني واألشغال تنظيم ورشة عمل حول إستراتيجية  ESCAPاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي 
  .2009 نوفمبر 26-25 آمتابعة للبعثة االستشارية في آاسماندو في الفترة من السالمة المروريةوأهداف وغايات 

 بهدف المساعدة 2009 نوفمبر 6ستشارية إلى بشكيك بناًء على طلب من وزارة النقل واالتصاالت في قيرغيزستان في وقد توجهت البعثة اال
 2009 نوفمبر 6وتم تنظيم ورشة عمل في  .بشأن وضع اإلستراتيجية واألهداف والمؤشرات الوطنية للسالمة على الطرق االستشاراتوتقديم 

وقد قدمت . السالمة المرورية هيئة ذات صلة ب11وقد شارك بها العديد من الجهات المعنية ممثلة في  .غيزستانفي وزارة النقل واالتصاالت بقير
 وأهداف السالمة المروريةعروًضا بشأن مبادرات عالمية وإقليمية تتعلق  ESCAPاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي 

  .ESCAPي  فالسالمة المروريةوغايات ومؤشرات 
 
  ESCAP الدول األعضاء في لدىتنفيذ الغايات والمؤشرات  5.43.
 

 ESCAPالدول األعضاء في  دىلواإلجراءات الحديثة للسالمة المرورية األهداف الشاملة  15جدول 
  

الدول األعضاء بمنطقة 
ESCAP 

 األهداف والغايات الشاملة

بداية من ( في المائة على مدار األعوام الخمس القادمة 10عدل الهدف هو تقليل عدد الوفيات على الطرق بم أرمينيا
 .، آما هو موضح في خطة العمل الخاصة بالبلد لمدة خمس سنوات)2008

 في 9.3 في المائة، من 40 نسمة بمعدل 100.000 عدد الوفيات السنوي على الطرق لكل تقليلالهدف هو  أستراليا
 .2010 في عام 5.6 إلى ما ال يزيد عن 1999

 عدد الوفيات على الطريق بنسبة تقليل، يكمن الهدف في 2010-2008في إطار خطة العمل الوطنية الخامسة  بنجالديش
 .2010 في المائة بحلول عام 12 إلى 10

، ADB   بنك التنمية األسيويمن خالل الدعم الفني منللسالمة المرورية ، تم إعداد خطة عمل 2007في عام  بوتان
 .لحكومة تطالب بتوفير الموارد لتنفيذ الخطة المقترحةإال أن ا

 شخًصا على مدار فترة خمس سنوات، آما هو موضح في خطة 56يتمثل الهدف في إنقاذ حياة ما يزيد عن  بروناي دار السالم
 ).2010-2005(العمل التي تستغرق خمس سنوات 

-2005 إصابة أثناء الفترة من 36.000ومنع  شخًصا 1.800 في إنقاذ حياة ADB-ASEANيتمثل هدف  آمبوديا
  . على التوالي2020 و2010 مرآبة إلى سبعة واثنين في 10.000يل عدد الوفيات لكل لوتق. 2010

 من خالل السالمة المروريةتتضمن إستراتيجية تخفيض عدد الوفيات على الطرق تثقيف الناس بشأن برامج 
 .اديوالملصقات واإلعالنات التلفزيونية وفي الر

الهدف العام للخطة  . وتتبنى الحكومة تطبيقها2013-2009للفترة من للسالمة المرورية تم إعداد خطة عمل  جورجيا
 مرآبة 10.000 حالة وفاة لكل 12إلى ) ب( في المائة، أو 20بنسبة ) أ( :هو تقليل الحوادث على الطرق

 .مسجلة

السالمة يعة باإلعداد إلنشاء مجلس وطني إلدارة المرور وتقوم وزارة النقل على الطرق والطرق السر  الهند
 . من خالل إصدار قانون في البرلمانالمرورية

 شخًصا، وتقليل الزيادة السنوية 20.411، يكمن الهدف في إنقاذ حياة 2010-2005بالنسبة للفترة من 
لخمس القادمة، وزيادة نسبة استخدام أحزمة  على مدار األعوام ا3.4 إلى 5.8المتوقعة في الوفيات من نسبة 

 .األمان وارتداء الخوذة حتى تسعين في المائة

-2005 إصابة خالل الفترة من 996.000 شخًصا ومنع 12.000 في إنقاذ حياة ADB-ASEANيتمثل هدف 
2010. 

  إندونيسيا

ن استراتيجيات تتناول ، باستخدام ثما2012-2008للفترة من للسالمة المرورية تم تطوير الخطة اإلندونيسية 
 . خطة عمل47

الجمهورية اإلسالمية (إيران 
 )إليران

، وجاٍر السالمة المرورية مليون دوالر أمريكي لتمويل مشروعات 104تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بمبلغ 
 25، خصصت منظمة النقل وصيانة الطرق اإليرانية مبلغ 2008في عام  .تخصيص عمليات التمويل اآلن
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 .السالمة المروريةمليون دوالر أمريكي من أجل 

وذلك من خالل " أآثر الطرق أمًنا في العالم"  في أن تصبح طرقها 2010-2006تهدف اليابان في الفترة من   اليابان
 5.500 ساعة نتيجة حوادث المرور لتكون أقل من 24 على مدارتقليل عدد الضحايا السنوي والذين يموتون 

 . اإلصابات والوفيات إلى أقل من مليون شخصتقليل و2010ل عام شخًصا بحلو

 .الهدف هو تقليل عدد الحوادث وحدتها آازاخستان

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

 من خالل النزول 2010عام  بحلول شخص 21.000 شخًصا ومنع إصابة 917يتمثل الهدف في إنقاذ حياة 
 . في المائة90 إلىابات إلى النصف، وزيادة معدل ارتداء الخوذة بالزيادة المتوقعة للوفيات واإلص

 100.000لكل .10 مرآبة، 10.000 لكل 2، إلى 2010يتمثل الهدف في تقليل معدل الوفيات بحلول عام 
  . لكل مليار آيلو متر تقطعه المرآبات10شخص و

-2005 إصابة خالل الفترة من 21,900 شخًصا ومنع 3,000 في إنقاذ حياة ADB-ASEANيتمثل هدف 
2010  

  ماليزيا

لتحسين المواقع التي تنطوي  RM  ماليزيرينجت مليون 200في الخطة الماليزية التاسعة، تم تخصيص مبلغ 
 .على مخاطر على الطرق الدولية والبلدية

 منغوليا .تم تضمين خطط عمل لتحسين السالمة المرورية على الطرق في خطط التنفيذ

 .أثناء تصميم شبكة الطرق للبلدللسالمة المرورية  عمليات تدقيق ومراجعة يتم إجراء

-2005 إصابة خالل الفترة من 32.900 شخًصا ومنع 940 في إنقاذ حياة ADB-ASEANيتمثل هدف 
2010. 

 ميانمار

رة خمسة  شخًصا على مدار فت1.000، في إنقاذ حياة أآثر من 2008يتمثل أحد األهداف الوطنية المحددة في 
المعدل (  في المائة سنوًيا 6.4أعوام من خالل تخفيض الزيادة المتوقعة في الوفيات إلى النصف سنوًيا، من 

 . في المائة سنوًيا، خالل األعوام الخمس القادمة3.2إلى ) الحالي للزيادة

 .ي نيبالفللسالمة المرورية حتى هذا التاريخ ال توجد إستراتيجية طويلة المدى موجزة   نيبال

 حالة دخول المستشفى سنوًيا 4.500 حالة وفاة وأقل من 300تخفيض حوادث العبور على الطرق ألقل من   نيوزيالند
 ).2002 حالة إصابة في 6.670 وفيات و404ألقل من  (2010بحلول عام 

، ذآرت البلد 2008في عام  . من خالل أنشطة الحفاظ على األمن المروري الحديثةالسالمة المروريةتم تأمين  باآستان
 .حدوث انخفاض في عدد الحوادث وزيادة الوعي والنظام

-2005 إصابة خالل الفترة من 258.000 شخًصا ومنع 3.000 في إنقاذ حياة ADB-ASEANيتمثل هدف 
2010. 

 الفلبين

 من خالل قسم ريةالسالمة المرو، بما في ذلك دليل تصميم السالمة المروريةتم تنفيذ العديد من مبادرات 
 .األشغال العامة والطرق السريعة

 50هدًفا يتمثل في تقليل عدد الوفيات بمعدل ) 2012-2008(تتضمن الخطة الوطنية الرئيسية لسالمة النقل  جمهورية آوريا
 ).2012-2008(في المائة خالل الفترة من 

 .2012-2006 للفترة من 2006في عام ية للسالمة المرور فيدرالي هادفتم تطبيق برنامج  روسيا االتحادية

 .2010-2005 إصابة خالل الفترة من 4,300 شخًصا ومنع 100 في إنقاذ حياة ADB-ASEANيتمثل هدف   سنغافورة

 إصابة خالل الفترة من 1.508.000 شخًصا ومنع 13.000 في إنقاذ حياة ADB-ASEANيتمثل هدف   تايالند
2005-2010. 

 في المائة خالل فترة خمس سنوات 40ف في تقليل معدل الحوادث على الطرق السريعة بمعدل يتمثل الهد  ترآيا
 ).2006من بدًء (

-2005 إصابة خالل الفترة من 16.100 شخًصا ومنع 7.000 في إنقاذ حياة ADB-ASEANيتمثل هدف 
2010. 

  فيتنام

 10.000 وفيات لكل 4.5ي المائة سنوًيا، إلى  ف7 إلى 5يتمثل هدف السالمة الوطنية في تقليل الحوادث بنسبة 
 . نسمة100.000 وفيات لكل 12.8-12.6مرآبة، و
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  النتائج المستخلصة من مشروع أوندا 4القسم 

 
  األهداف وضع بشأن الحالي الموقف 4.1

 
إن هدف مشروع أوندا  .تابعة لألمم المتحدة من األمور التي تلقى قبوال واسع النطاق في جميع األقاليم الالسالمة المروريةأصبحت أهمية أهداف 

وقد تم تبني األهداف اإلقليمية من قبل الوزراء في  .الذي يهدف إلى تشجيع وضع األهداف تمت الموافقة عليه في جميع االجتماعات اإلقليمية
آذلك اللجنة ، واللجنة االقتصادية إلفريقيا و)وبيينمؤتمر وزراء النقل األوربالنسبة إلى دول االتحاد األوروبي ودول (اللجنة االقتصادية ألوروبا 

  .لجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسياا  التوصية به لدى مؤخًراتمتو، المحيط الهادياالقتصادية آلسيا و
 
 أدناه يوضح 9 والجدول ,قياس إستراتيجية وأهداف وطنية قابلة للا لديهعما إذا آانالدول  بسؤالللسالمة المرورية العالمي  الحالةتقرير  توجه 

آان أآبر انتشار لألهداف في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا، آانت هناك  .أن لها أهدافا أعداد الدول في آل إقليم من األقاليم التي أشارات
لمناطق األخرى وضعت أهدافا ومع ذلك، فإنه من المشجع أن العديد من البلدان في ا . من الدول األعضاء56 دولة من أصل 36أهداف لعدد 

  .يتم وضعها بعدوطنية على الرغم من أن مبادرات األهداف اإلقليمية تمت مؤخرا أو لم 
 

العالمي تفاصيل عن األهداف الوطنية التي تم وضعها، لذلك ليس من المعروف ما إذا آانت تستند إلى أساس تجريبي أو  الحالةال يوفر تقرير 
   . الموضوعة لتحقيق هذه األهدافحققته االستراتيجيات الوطنية مقدار التقدم الذييقاس  فتستند إلى الطموح، أو آي

 
يعد هداف في مجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، األ التقدم في وضععلى الرغم من هذا، فإن 

  .ل على األولوية واالهتمام السياسي بدأت تحصالسالمة المرورية على أن ًا مشجعًامؤشر
 

  األهداف اإلقليمية والوطنية للحد من الوفيات على الطرقات وفقا لكل إقليم 16جدول 
 

 الدول التي لها أهداف فترة الهدف الحالة الهدف اإلقليمي اإلقليم

اللجنة االقتصادية 
 ألوروبا 

 2012-2000 تم تبنيها **50%-

2001-2010  

36/56 

 جنةالل نظمت
 واالجتماعية االقتصادية

 المحيط الهاديو آلسيا

  16/40  2015-2007 تم تبنيها 600.000-

االقتصادية  اللجنة
ألمريكا الالتينية ومنطقة 

 البحر الكاريبي

  10/33   ال

اللجنة االقتصادية 
 ألفريقيا

  13/54 2015-2007 تم تبنيها 50%-

للجنة االقتصادية 
 واالجتماعية لغرب آسيا

  1/13 2015بحلول  موصى بها 30%-

 على سبيل المثال المملكة المتحدة  التابعة لهاحيث توجد بلدان أعضاء في أآثر من إقليم تحسب لمرة واحدة فقط ضمن المنطقة الجغرافية .المروريةالتقرير العالمي للسالمة  :المصدر
  . واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبيالمحيط الهاديو آلسيا واالجتماعية ةاالقتصادي اللجنةتحسب فقط ضمن اللجنة االقتصادية ألوروبا وليس في 

   .ألوروبا االقتصادية إلقليم اللجنةال توجد أهداف  .لمؤتمر وزراء النقل األوروبيين 2012 لالتحاد األوروبي و 2010أهدف **
 

  المشروع تنفيذ 4.2
 

عقدت تلك الندوات في جميع المناطق . المروريةعقد ندوات إقليمية لتشجيع الدول على وضع أهداف للسالمة آان الترآيز الرئيسي للمشروع هو 
آانت الندوات تتم (ECLAC)  الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنةفي اللجنة االقتصادية ألوروبا و. التابعة لألمم المتحدة

 رآزت أحداث اللجنة االقتصادية ألوروبا على المناطق. المتجانسة جغرافيا من الدول  على المجموعاتترآزعلى مستوى فرعي إقليمي، و
 البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنةفي .  في منطقة الشرق والجنوب الشرقيالسالمة المروريةاألعلى من حيث معدل مخاطر 

آما تمت دعوة الدول األعضاء في األقاليم . وط الجنوبي، وأمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي المخر لدولعقدت ثالث ندواتالكاريبي 
   .األخرى إلى نفس الندوة 

 
تضمنت آافة الندوات مواضيع مشترآة لتعزيز وضع األهداف الوطنية واإلقليمية، وتبادل أفضل الممارسات، وغيرها من المواضيع المشترآة 

ا نوعية البيانات، والتحضير للمؤتمر الوزاري العالمي في موسكو، والتعاقد على وتنفيذ اآلليات القانونية لألمم المتحدة في التي آانت من بينه
   .آانت هناك أيضا بعض االختالفات وأوجه الشبه فيما يتعلق باألهداف  .اتفاقيات فيينا لحرآة المرور على الطرق والعالمات واإلشارات
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، وتجربة الدول "نحو الصفر"اللجنة االقتصادية ألوروبا، على أفضل الممارسات بما في ذلك التوصيات الصادرة عن تقرير آان الترآيز في 
وتضمنت التوصيات أهمية توفير  .آما أتاحت الندوات  والمؤتمر الفرصة أيضا أمام الدول لمشارآة لتبادل المشاآل والحلول مع جيرانهم .الناجحة

آان هناك أيضا التوصية بأن تتبع الندوات بعثات استشارية  . والحاجة إلى اإلرادة السياسية وااللتزام ، ووضع أهداف ومؤشراتالبيانات الجيدة،
تعتبر هذه توصية مهمة تؤآد على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات للتأآد من أن  .، ووضع أهدافالسالمة المروريةللمساعدة لتقييم مشاآل 

  .كون له تأثير حقيقيمشروع أوندا سي
 

 آانت أحد النتائج الرئيسية للجدول الزمني. 2015رآزت ندوات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشكل أساسي على تنفيذ هدف إعالن أآرا لعام 
السالمة  وبرامج آما تم تقديم دراسات الحالة ونوقشت آأمثلة على مشاآل .للمؤشرات لرصد التقدم الذي أحرزته الدول نحو تحقيق هذا الهدف

بتشكيل مجموعة عمل للعمل على مشارآة أفريقيا في المؤتمر الوزاري في موسكو، ينبغي بذل جهد لتحسين البيانات  تمت التوصية .المرورية
  .وتوحيد التعريفات من أجل تحقيق الرصد الفعال

 
  دونترآز على التعاون إعالنات التخاذ إجراءات في المستقبلاالقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  اللجنةوأصدرت ندوات 

توصية هامة آسيا  لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنةقدمت ندوات  .اإلقليمي وتبادل أفضل الممارسات ، فضال عن الحاجة إلى وضع أهداف
للبيانات، والحاجة إلى   اإلشارة إلى االحتياجاتشملت التوصيات أيضا .من أجل وضع األهداف اإلقليمية فضال عن تعزيز وضع هدف وطني

   آمدخل لتقرير إقليمي للمؤتمر الوزاري في موسكوالسالمة المروريةوضع تقارير قطرية بشأن 
 

ق عليه في لدعم تنفيذ الهدف اإلقليمي الذي تم االتفا المحيط الهاديللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا منطقةعقدت سلسلة من االجتماعات في 
لتحقيق مجموعة من " األهداف والغايات والمؤشرات"جدول زمني مفصل آان عبارة عن األخير  الناتج النهائي من االجتماع. 2006عام 

  .سياسة موجهة نحو تحقيق الهدف العامالاألهداف  
 

  المناقشة 4.3
 

 على جدول أعمال السياسة العالمية لسالمة المروريةل ع أهداف وض إلى الملحةالحاجة بيانفي  ونجحالتوقيت المناسب   فيUNDAمشروع  جاء
أسفرت الندوات عن تحقيق مزيد من الدراية والوعي بقيمة  وقدتنفيذ في جميع مناطق األمم المتحدة، الآما تميز بجدية  .المروريةللسالمة 

 بمثابة "نحو الصفر"استخدم تقرير  .أفضل الحلول العمليةاألهداف، فضال عن آونها محافل لتبادل المعلومات ومناقشة المشكالت المشترآة و
عمل المشروع على تحقيق التوقيت المناسب في التحضير  آما .إطار لتعزيز وضع الهدف والرؤية وفوائد نهج النظام اآلمن في العديد من الندوات

  .2009في موسكو في نوفمبر للسالمة المرورية للمؤتمر الوزاري العالمي األول 
 
، واالعتراف بها آخطوة ضرورية في سبيل الحد من المروريةصبح تحديد األهداف اآلن هو التوجه الرئيسي في السياسة العامة للسالمة أ

 أن مشروع أوندا قد ساعد على تعزيز وتدعيم مبدأ تحديد  آماًا إيجابيويعد هذا جانبًا .السالمة المروريةالخسائر البشرية ووسيلة لتحديد أولويات 
   .المروريةاألهداف باعتبارها أداة للسالمة 

 
، ليس آافيا في حد ذاته، الدليلتستند إلى  من آونه أآثر ًاهدف، السيما إذا آانت طموحال إن عملية وضع .ومع ذلك، ال يتوقف األمر عند هذا الحد

التقليل من قيمة داف اإلقليمية أو الوطنية، وال يجب يجب أن يكون هناك تأييد سياسي لأله . خطوة أولى أن يتعدى آونهومشروع أوندا ال يمكن
 منطقتي ، اللجنة االقتصادية قيامومن المشجع جدا  .من خالل إجراءات ملموسة الحد من الحوادث والضحايا لن يتأتى إالأن  حيث هذا األمر
ستمثل هذه  .رصد التقدم المحرز في تحقيق األهدافوضع جداول زمنية لب، المحيط الهاديو آلسيا واالجتماعية االقتصادية واللجنةألفريقيا 

  .مساعدة آبيرة للدول ويجب أن تستخدم لدعم وضع برامج لتنفيذ المعايير
 

حتوي على برنامج لتنفيذ السياسة العامة من خالل التشريعات، وتنفيذ وتحسين البنية التحتية تنفيذ ت بإستراتيجية ربطًا وثيقًا  األهداف ربطيجب
 آيف تعد األهداف جزء ال يتجزأ من عملية ”نحو الصفر“تقرير يبين  . لمعالجة عوامل الخطر الرئيسيةالسالمة المروريةعلى تدابير والترآيز 

يذهب إلى ومثل هذا النهج يعتمد على اتخاذ تدابير فعالة، بل  .، وتتضمن رؤية طموحة ضمن نهج النظام اآلمنالمروريةوضع نهج جديد للسالمة 
من خالل الترآيز على عامل الخطأ البشري والحاجة إلى استيعاب ذلك من خالل نظم الوقاية للسالمة المرورية د من البرامج التقليدية ما هو أبع

هذا النهج يناسب الدول في جميع مراحل التنمية، بدال من المنهجيات التي ال يمكن إال أن تتبنها الدول في مرحلة متقدمة من  .والحد من اإلصابات
   .السالمة المروريةأداء 

 
السالمة  في المراحل األولى لوضع سياسة  ال تزال تعد في الواقع ذات أهمية آبيرة بالنسبة للدول التي”نحو الصفر“تقرير التوصيات الواردة في 

استخدام الموارد المحدودة بأآثر  بها من شأنه تعزيز وضع آليات فعالة في مرحلة مبكرة، ويجب التأآد من الموصىاستخدام األساليب  .المرورية
لتوصية لضمان التخطيط الفعال وتحقيق اللسالمة المرورية تمثلت التوصية الرئيسية للتقرير في أهمية وجود نظم إدارة جيدة  .الطرق الفعالة

  .الرئيسية للتقرير
 

 .ال تمثل غاية في حد ذاتهاوأدوات   مجردة، لكنها ألي دولالسالمة المروريةبرنامج   هي مكون أساسي من مكوناتالسالمة المروريةأهداف 
، ليس فقط لمجرد وجود األهداف ولكن ألن وجودها يؤدي إلى اتخاذ للسالمة المرورية تميل الدول التي تضع أهداف لها إلى تحقيق األداء الجيد 

 ها التي وضعتالسالمة المروريةز نحو تحقيق أهداف وضع جداول زمنية لمؤشرات رصد التقدم المحر .إجراءات فعالة للحد من الخسائر البشرية
  خطوة إيجابية في هذا الصدد  يعد بمثابة المحيط الهاديو آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنةاللجنة االقتصادية ألفريقيا و
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  التوصيات 5القسم 

 
   أوندا مشروع متابعة إجراءات 5.1

 
إلى  ترميت اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية أقرت التوصيات التي أثمر عنها مؤتمر وندوا

عدد من البعثات االستشارية بعد عقد الندوة بناًء على "وثمة اقتراح بأن يتم تشكيل  .مساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على وضع األهداف
وُيعد أساسيًا أن تصب هذه  ". ومساعدتها على وضع أهداف في محيط ثنائيالسالمة المروريةب علقيتطلب الدول لتقييم مشاآل هذه الدول فيما 

والواقع أن تطبيق هذا اإلجراء الثنائي على آافة المناطق التابعة لألمم المتحدة ُيعد عملية  .البعثات ترآيزها على بناء القدرات ونقل المعارف أيضًا
   .آبيرة وباهظة التكلفة

 
 .ر أسلوب بديل يتمثل في سلسلة من فعاليات التدريب اإلقليمي التي تجمع بين مجموعة دول تعاني مشاآل متشابهة في ورشة عمل مكثفةيتواف

وتتضمن أساليب تحقيق  .مناقشة المشاآل والحلول مع دول مشابهةل الموارد المطلوبة، آما يوفر للدول فرصة بتقليل حجمويتميز هذا األسلوب 
 ندوة الدراسة التي ُعقدت في السويد لعدد مختار من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في منطقة اللجنة االقتصادية - على سبيل المثال-ة هذه الغاي
  . ألوروبا

 
شادي اإلرسلسلة الدليل ، فضًال عن ”نحو الصفر“تقرير  آبير عن طريق توفير إرشادات تستند إلى على نحووُيمكن تيسير ورش العمل المذآورة 

ولذا، ُيمكن للدول منخفضة ومتوسطة الدخل . غير أن هذه المستندات آبيرة الحجم، آما ال تتوافر ترجمة لها على نطاق واسع .المتوفرة بالفعل
ترنت مثل وفضًال عن ذلك، يجب أيضًا إبداء االهتمام بتطوير المعلومات الموجودة على اإلن .االستفادة من توافر دليل موجز وعملي بلغات عديدة

  . مجموعة األدوات التي طورها البرنامج الدولي لتقييم الطرق والشراآة العالمية لنقل المعارف
 
   :يليبما يوصى و

 
يجب إبداء االهتمام بعقد سلسلة ورش عمل إقليمية وتحديد هدفها بالتدريب العملي وبناء القدرات سعيًا لمساعدة الدول على وضع  •

 . ات لبلوغ هذه األهدافاألهداف وتطوير استراتيجي
نحو “تقرير  عملي ومواد قائمة على الويب على هيئة دفتر عمل لورش العمل، بحيث يعتمد على ييجب إعداد دليل إرشاد •

 . المتوفرة بالفعلاإلرشادي  وآتيبات الدليل ”الصفر
 

 
 .ن الضروري الحفاظ على استمرارية هذه القوة الدافعةوم .وجدير بالذآر أن مشروع أوندا وجه ترآيز النشاطات اإلقليمية نحو وضع األهداف

 . تحقيق هذه األهداف ما لم تدعمها االستراتيجيات واألهداف الوطنيةإال أنه من غير المحتمل وضع أهداف إقليمية طموحة،  منرغمعلى الو
بعين االعتبار وآذلك إطار عمل سالمة المرورية للويجب أن تعتمد هذه األهداف بنحو مثالي على التجربة واالختبار مع أخذ الوضع الحالي 

، مما يقتضي توافر نظم بيانات جيدة  من األمور األساسية رصد تقدم سير العملويعد .السياسات الضروري لوضع تدابير الحد من الحوادث
نة االقتصادية ألفريقيا واللجنة ، عالوة على استخدام مؤشرات على غرار المؤشرات التي تم تطويرها لدول اللجموحدةمزودة بتعريفات 

  . االقتصادية واالجتماعية ألسيا والمحيط الهادي
 
  :يليبما يوصى و

 
 . األهداف اإلقليمية والوطنية تحقيقنظام رصد في آل منطقة تابعة لألمم المتحدة لتتبع تقدم سير العمل نحو  وضع •
لتي تم تطويرها من قبل اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة من المؤشرات تعتمد على مجموعات المؤشرات ا موحدةمجموعة  وضع •

 . االقتصادية واالجتماعية ألسيا والمحيط الهادي
التعريفات الخاصة بالمعايير  توحيد، عالوة على السالمة المروريةجمع البيانات المتعلقة بعملية يجب أن تسعى الدول إلى تحسين  •

 .  من تاريخ الحادث يوم30في غضون بالوفاة التي تحدث ناجمة عن حوادث الطرق  الاةالوفتعريف المقبولة دوليًا مثل 
 
 

، آما تم تشجيع الدول إلرسال وفود وانتهاز الفرصة المروريةناقشت آافة الفعاليات اإلقليمية إعدادات المؤتمر الوزاري العالمي األول للسالمة 
 السالمة المرورية وحضره الوزراء المسئولين عن 2009لمؤتمر في موسكو في نوفمبر وقد انعقد ا .المروريةإلبراز أهمية موضوع السالمة 

وتم توفير موجز هذا التقرير خالل المؤتمر لكي يطلع  . دولة، فضال عن مدراء المنظمات الدولية واإلقليمية والحكومية وغير الحكومية150من 
  . ونعليه المندوب

 
  :يليبما يوصى و
 

ن اإلقليمية النشاطات لتعتمد على القوة الدافعة التي أرساها المؤتمر الوزاري العالمي األول للسالمة يجب أن ُتشجع اللجا •
  .المرورية

 
 

 . معلومات تحدد ما إذا وضعت الدول أهدافًا من عدمه، غير أنه ال يذآر تفاصيل األهدافالسالمة المروريةيتضمن تقرير الوضع العالمي عن 
فادة من توفير هذه المعلومات عن الدول التي وضعت أهدافًا، بما في ذلك نوع الهدف والفترة الزمنية واالتساق مع الهدف ستوالواقع أنه ُيمكن اإل

  .  والنظم التي تم تطبيقها سعيًا لبلوغ الهدف- إذا آان ذلك ذي صلة-اإلقليمي 
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  :يليبما يوصى و

 
 . هداف التي وضعتها الدوليجب على اللجان اإلقليمية جمع معلومات إضافية حول األ 

 
 

هذا وقد تم تشجيع الدول لالشتراك  .السالمة المروريةدارت في العديد من الندوات مناقشات حول االتفاقات القانونية لألمم المتحدة التي تتصل ب
  . ا، وتنفيذ أحكامه1968بصفتها طرف متعاقد في اتفاقية حرآة المرور واتفاقية إشارات وعالمات الطرق لعام 

 
 
  :يليبما يوصى و

 
السالمة يجب تشجيع الدول األعضاء على االشتراك بصفتها أطراف متعاقدة في االتفاقيات القانونية لألمم المتحدة المتصلة ب 

 . ، وآذلك تشجيعها على تنفيذ هذه االتفاقيات بالنحو المالئمالمرورية
 
 

   الطرق دثحوا من للحد الخططي هجالن لتنفيذ الرئيسية الخطوات 5.2
 

  نوع الهدف  5.2.1
 

والواقع أن هذه األهداف ُتعد أهدافًا طموحة، إذ وضعتها  .اتفقت مناطق متعددة على أهداف إقليمية للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق
، بيد أن اف يمكن أن تكون صعبة التحقيقفضًال عن أن هذه األهدورغم أن عدم توافر التحليل ُيمثل عيبًا،  .الدول دون أن تستند إلى تحليل تجريبي

، وهو ما يجب أن ُيشكل حافزًا لزيادة النشاطات في السالمة المروريةالقوة الدافعة التي حققتها األهداف اإلقليمية أدت إلى إبراز أهمية موضوع 
  . وما ينقصنا في الوقت الحالي هو االتصال بتدخالت معينة لتحقيق األهداف .هذا الصدد

 
أسوأ الحاالت في حالة العجز عن دعم األهداف اإلقليمية بالمستوى الضروري من النشاطات، قد تتقوض مصداقية وضع األهداف وبرامج وفي 

والسؤال الذي  .ومن ثم، ُيعد أساسيًا عندما تشترك الدول في هدف إقليمي أن ُتطور إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف . بصفة عامةالسالمة المرورية
  ابته هو؛ ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف في غضون اإلطار الزمني المحدد؟ يجب إج

 
وفي حالة عدم التزام الدول بالفعل بهدف إقليمي، يناسبها أآثر في هذه الحالة أن تضع هدفًا قائمًا على أساس التجربة واالختبار، بحيث يستند إلى 

  . المتوافرة للحد من إصابات الحوادثتحليل المشاآل واألولويات والتدابير 
 

 إستراتيجية ُترآز على النتائج، وُيفضل إتباعورغم ذلك، ال سبيل للدول إلى تحقيق الهدف الطموح أو الهدف القائم على التجربة واالختبار سوى 
 للربط بين تنفيذ التدخالت والنتائج  المروريةالسالمةويتطلب ذلك من الدول تحسين قدرتها على إدارة  .أن يكون ذلك في إطار نهج النظم اآلمنة

   .بالهدف لتحقيق المطلوبة
 

 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي توفر إطارًا مناسبًا لإلجراءات ”نحو الصفر“تقرير وجدير بالذآر أن التوصيات الواردة في 
  . الضرورية

 
  اإلجراءات ب خاصةتوصيات  5.2.2

 
وبالنسبة إلى  .وتحقيقهاللسالمة المرورية  إطارًا لوضع األهداف الطموحة ”نحو الصفر“تقرير  من 1.2.1الواردة في القسم توفر التوصيات 

  : الحكومات التي تسعى إلى تنفيذ نهج قائم على األهداف، ُيمكن تقسيم هذه التوصيات إلى ثالث مجموعات فرعية، وهي
 

 خلق المناخ السياسي لإلجراءات  •
o السالمة المروريةية طموحة للغاية من أجل تبني رؤ 
o تعزيز االلتزام الحكومي إلى أعلى المستويات 

   والتخطيط لحلهافهم المشكلة •
o جمع البيانات الكافية وتحليلها لفهم مخاطر حوادث التصادم واألداء الحالي 
o تسريع عملية نقل المعارف 
o وضع أهداف مرحلية للتقدم بصورة منهجية في تحقيق الرؤية . 

 وضع تدابير لتحقيق الهدف  •
o وضع نهج النظام اآلمن، وهو ُيعد ضروريًا لتحقيق األهداف الطموحة . 
o  السالمة المروريةتعزيز نظام إدارة 
o  السالمة المروريةاالستثمار في 
o استغالل التدخالت التي ثبتت جدواها لتحقيق فوائد مبكرة 

 
  خلق المناخ السياسي لإلجراءات  5.2.3

 
  السالمة المرورية طموحة للغاية من أجل تبني رؤية
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الواقع أن تبني رؤية تسعى على المدى الطويل إلى القضاء على الوفيات واإلصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث الطرق من شأنه تغيير منظور 

 هذه الرؤية لتغيير طريقة التفكير التقليدية ومن ثم، تم تصميم . لذلكوقبول التبعات التي يتحملها البشر نتيجة حوادث الطرقالمجتمع إلى حتمية 
التي ترى الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق باعتبارها نتيجة حتمية للتنقل بين األماآن وترى هذه اإلصابات مقبولة بصورة ال تماثل 

لب تبني رؤية طموحة طويلة المدى التزامًا قويًا ويتط .اإلصابة الناجمة عن أنماط الحوادث األخرى مثل حوادث الطائرات أو السكك الحديدية
 والجهات المعنية والحكومة لتطوير القدرة المؤسسية على بلوغ النتائج المرجوة السالمة المروريةوهو ما يفرض تحديًا أمام خبراء  .تجاه االبتكار

  . الفعاليةبمن خالل إنشاء شراآات جديدة ومنهجيات جديدة تتسم 
 
 .  يتطلب اهتمامًا آبيرًا ويجب إعطاءه األولوية فيما يختص بإجراءات الحكومةالسالمة المروريةطموحة إلى أن وضع شير الرؤية الُت
 

   ةالحكومي  أعلى المستوياتعلىااللتزام  تبني
 

قيادة عملية رفع وعي المجتمع ومن ثم، ُيعد ضروريًا أن تتولى الحكومة  .لحد من حوادث الطرقً  لعنصرًا أساسياُيشكل االلتزام مرتفع المستوى 
 ومؤيديها مروريةسالمة الالهذا ويقتضي االلتزام الحكومي أيضًا من صناع سياسات  . حوادث الطرقالناجمة عنبالخسائر البشرية واالقتصادية 

ن يشترك السياسيون في عملية ومن الضروري أ .تقديم استشارات سليمة لدعم السياسات التي ال تحظى بالدعم العام آما ُيعتقد في بادئ األمر
ومن ناحية أخرى، يستطيع الرأي  . وإعالمهم بالحاجة إلى إجراء التغييرات التشريعية واإلجراءات الرقابيةمروريةسالمة الالتطوير رؤية خاصة ب

دعم الوُيمكن تعبئة  .د من المخاطرالعام أن ُيشكل حافزًا ُيحرك اإلرادة السياسية حال درايته بمخاطر حوادث الطرق والتدابير المتوافرة للح
  . من خالل حمالت المعلومات العامة والتشاور بشأن تطوير اإلستراتيجيةللسالمة المرورية  والدعم السياسي يالشعب

 
از أهمية قد أتى بثمار طيبة وأثبت فعاليته في بعض الدول في إبرللسالمة المرورية " رائد"والواقع أن الحصول على دعم عالي المستوى من 

  .  وتحفيز تغيير السياسةالسالمة المرورية
 

 
 القائم على السالمة المروريةالمستوى بتدابير   رفيعمكن الحصول على الدعم السياسي ودعم الشعب من خالل االلتزام الحكومي ُي •

 . المشورة السليمة، إذا تم دعم ذلك بعمليات رفع الوعي والتشاور
 عن غيرها في جدول األعمال السياسي وخصها بأولوية أعلى في السالمة المروريةتم تقديم يتطلب تحقيق تقدم حقيقي أن ي •

تستطيع الحكومات قيادة الرأي العام، بيد أنها تتطلب الدعم من المجتمع  :تتميز العملية بأنها تضم اتجاهين .السياسة الحكومية
 . لتقوية العزم والثبات في وجه المعارضة

 
 

   التخطيط لحلهالة وفهم المشك 5.2.4
 

  جمع بيانات آافية وتحليلها لفهم مخاطر حوادث التصادم واألداء الحالي
 

هذا ويجب أن يتم تحديد تدابير  .ُيعد جمع بيانات شاملة وتحليلها عنصرًا أساسيًا لتصميم استراتيجيات سالمة فعالة ووضع أهداف قابلة لإلنجاز
وُتعد البيانات الجيدة أيضًا عنصرًا رئيسيًا لرصد فعالية  .ر الطرق فعاليةثتعامل مع المخاطر الرئيسية بأآالتدخل واألولويات بناًء على األدلة لل

لحد من الحوادث، يجب أن يشمل الرصد أيضًا مؤشرات ا الرئيسي المتمثل فيوباإلضافة إلى رصد تقدم سير العمل نحو بلوغ الهدف  .البرنامج
  . المخرجات الوسيطة

 
وتتميز بيانات  .ذلك، يجب أن تصحب بيانات حوادث التصادم البيانات السكانية وبيانات حجم حرآة المرور حسب نوع حرآة المروروفضًال عن 

وُتعد الثقة في  .حرآة المرور بقيمة خاصة في الدول التي يتزايد فيها استخدام السيارات، وذلك لرصد معدالت حوادث التصادم واألرقام الثابتة
ويجب استخدام التعريف  .ن المسائل الرئيسية، ويجب استخدام بيانات المستشفيات إلى جانب تقارير الشرطة الخاصة بحوادث التصادمالبيانات م

  . البيانات على المستوى الدولي توحيدحادث التصادم لضمان تاريخ الموصى به دوليًا للوفاة في غضون ثالثين يوم من 
 

مكن من تحليل االتجاهات وفهم نتائج التدخالت سعيًا لوضع أهداف قائمة على التحليل التجريبي لالتجاهات والواقع أن توافر بيانات جيدة ُي
  . المتوقعة وفعالية التدخالت

 
 

  . ستراتيجية ورصد النتائجاإلتدعم البيانات الصحيحة السياسة القائمة على األدلة، آما ُتعد أساسية لوضع أهداف واقعية وتطوير 
 

 
  عملية نقل المعارفتسريع 

 
ويتطلب تبني رؤية طويلة المدى وتطبيق نهج النظم اآلمنة  .ُيعد البحث والتطوير ضروريان لزيادة فهم طريقة وقوع الحوادث وسبب وقوعها

ي تتمتع بالقدرة وتستطيع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل االستفادة من التطورات التي حققتها الدول مرتفعة الدخل الت .االبتكار وجود نوع من
   .على البحث واالبتكار

 
من الضروري أن يتوافر التعاون الدولي لضمان إجراء نقل المعارف وتهيئة التدابير المبتكرة مع احتياجات الدول منخفضة فوعالوة على ذلك، 
ثبتت فعاليتها وأن تنشر هذه المعلومات إلى ويجب على الحكومات الوطنية داخل الدول أن تعمل على رفع الوعي بالتدابير التي أ .ومتوسطة الدخل

  . الجهات المعنية على آافة المستويات ممن يتولون مسئولية تنفيذ برامج السالمة
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  . من الضروري أن يتوافر تعاون دولي قوي ومستدام لتحقيق نقل المعارف
 
 

  . وضع أهداف مرحلية للتقدم بصورة منهجية صوب تحقيق الرؤية
 

نهائي ألحد مستويات الطموح الذي يسعى إلى القضاء على الوفيات واإلصابات الخطيرة طموحًا طويل المدى، غير أنه يجب دعم يمثل الهدف ال
األهداف طموحة وقابلة  تكونويجب أن  .هذا الهدف النهائي عن طريق وضع أهداف مرحلية لفترات تخطيط محددة، تبلغ في المعتاد عشرة أعوام

إلى الحد من أعداد الوفيات  ترميوفضًال عن ذلك، يجب أن تتصل أهداف النتائج النهائية التي  .على التجربة واالختبارللتحقيق، وأن تعتمد 
، آما يجب أن ترتبط )مثل معدالت استخدام أحزمة األمان(ومؤشرات النتائج الوسيطة ) مثل مستوى التنفيذ(واإلصابات الخطيرة بالمخرجات 

  . ج التدخالتبإستراتيجية تنفيذ برنام
 

السالمة تستند األدلة التجريبية إلى تحليل االتجاهات السابقة وفعالية التدخالت، آما تعتمد على المستويات المتوقعة لإلنجاز من إستراتيجية 
  . وتساعد هذه األهداف على ضمان توافر الدعم السياسي ودعم المجتمع . المتبعةالمرورية

 
األهداف طموحة وقابلة للتحقيق وأن تعتمد  تكونويجب أن  . التي تفضي إلى تحقيق رؤية المدى الطويلتمثل األهداف الخطوات الوسيطة

 . على التجربة واالختبار، آما يجب أن تدعمها إستراتيجية واضحة لتحقيقها
 
 

  . موجز قائمة اإلجراءات التي تهدف إلى بناء نهج النظام اآلمن
 

 المدى طويل الطموح مستوى باعتباره الطرق على النقل نظم استخدام عن الناجمة الخطيرة اتواإلصاب الوفيات على القضاء تحديد •
 . السالمة المرورية تحقيق إلى يهدف الذي

 . حاليًا السارية السالمة المرورية إدارة ونظم لهياآل مراجعة إجراء •
 . معالجة مسائل اإلدارة المؤسسية •
 . الرئيسية هيئاتال داخل والناشئة الجيدة بالممارسات ةالمعرف لمستويات المستمر التزايد تعزيز •
 . المختلفة التحديات معالجةو قيادة المختلفة هيئاتال تتولى لكي الالزمة الترتيبات اتخاذ •
 والحكومة المرآزية الحكومة خبراء قبل من نشطة بصورة ودعمه وقبوله اآلمن، النظام نهج إلى لالنتقال الكامل الفهم ضمان •

 . ةالمحلي
 المدى على الصفر بلوغ حتى) أعوام عشرة المثال، سبيل على (إستراتيجية من مرحلية فترة في طموح هدف وضع أن إدراك •

 التدخالت تطوير تحفيز وأسلوب المستخدم اآلمن النظام عمليات في القدرة هذه واستخدام قوية إدارة بقدرة التمتع يتطلب الطويل
  .والشاملة المبتكرة

 المخاطر من خفضنم معدل لتحقيق فترة خالل القائمة الطرق على النقل شبكة من آبير جزء تصميم إلعادة المحتملة مليةالع تخطيط •
 .  معًا متى لزم األمر واستخدامها المتوفرة التدخالت في والناشئة المبتكرة التحسينات استخدام طريق عن بأآمله النظام مستوى على

 النظام مع التنفيذ هذا تداخل مراجعة وآذلك المعايير، هذه وتنفيذ التشريعية للمعايير منتظمة فترات على اتمراجع إجراء يجب •
 . الطرق مستخدمي التزام من جدًا مرتفعة مستويات لبلوغ وذلك القضائي،

 . باتوالمرآ للسائقين النظام ومخارج مداخل على السالمة المرورية لتحقيق المفروضة الضوابط جودة تحسين فرص تقييم •
 . شاملة عملية في إطارللسالمة المرورية  وسيطة وأهدافللسالمة المرورية  فعالة استراتيجيات وضع •
 . السالمة المرورية واستراتيجيات أهداف ومراجعة ورصد بتنفيذ آبير اهتمام إبداء •
 المهنية والسالمة الطرق حوادث عن مةالناج اإلصابات على القضاء بين للتنسيق اآلمن النظام بعمليات العام الوعي على االعتماد •

 . المجتمع داخل األخرى والقيم واالجتماعية البيئية والمسئولية
تشجيع قبول العامة وفهمهم لنهج النظام  .تعزيز المبادئ االجتماعية التي تؤآد على عدم قبول خسائر األرواح نتيجة حوادث الطرق •

 . ها على بعضها البعضاآلمن وطبيعة مخاطر التصادم المنفصلة واعتماد
 

   ”نحو الصفر“تقرير  :المصدر
 

 
  وضع تدابير لتحقيق الهدف  5.2.5

 
  . وضع نهج النظام اآلمن، وهو ُيعد ضروريًا لتحقيق األهداف الطموحة

 
ائص الرئيسية لنهج النظام فيما يلي الخص . المربع أعاله موجز لإلجراءات الرئيسية للتنفيذيقدم، و1.2.4 نهج النظام اآلمن في القسم تم توضيح

  : اآلمن
 

  .يرى السالمة باعتبارها ضرورة أخالقية •
 . يعتزم تحقيق رؤية طموحة للقضاء على الوفيات واإلصابات الخطيرة •
 .  يسعى إلى تحقيق نظام آمن-يرى المخاطر على الشبكة من منظور مختلف •
سبب في الحوادث، يجب توقع مخاطر الخطأ البشري والتسامح معها عوضًا عن إلقاء اللوم على الضحية للت :يتسع لألخطاء البشرية •
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 أو أآثر استيعابا للخطأ البشري وهو النظام الذي يتم تصميمه لجعل األخطاء البشرية غير قاتلة  "متسامح"عن طريق تصميم نظام 
  .بأآبر قدر ممكن

 . لجسد البشريل احتماالت النجاة الحرآية ضمن ويتمثل التحدي الكامن في التصميم في إدارة فقدان التحكم في الطاقة  •
 

 :وجدير بالذآر أن الوقاية الفعالة من اإلصابات في نهج النظام اآلمن تتطلب اتخاذ إجراءات بصدد ثالثة مجاالت يتألف منها النظام الديناميكي
والقيم األوسع للمجتمع؛ وهي الصحة البيئية والبشرية ويجب التنسيق بين قرارات السالمة  .مستخدمي الطرق والمرآبات والبنية التحتية للطرق

 االلتزام بالقواعد، آما ُيعد ضروريًا استمرار  مسئولون عناألفراد إال أنورغم أن تصميم النظام يتسع لألخطاء،  .واالقتصادية وأهداف المستهلك
ولية إدخال السالمة وإعادة تصميم النظام بحيث يتسع لألخطاء يتولى مصممو النظام مسئ .الجهود المبذولة لتحسين مستويات التزام المستخدمين

البشرية من خالل تصميم سياسة إصدار تراخيص وسياسات تشغيل أساطيل المرآبات والطرق وجوانب الطرق والمرآبات وحدود السرعة 
  . ستخدام األراضيالتخطيط الوقواعد الطرق الجديدة ومتطلبات 

 
 

 
  . من استخدام طريقة جديدة لتصميم النظام بحيث يتسع للخطأ البشري ويعوض العجز البشرييتطلب تنفيذ نهج النظام اآل

 
 

  السالمة المروريةتعزيز نظام إدارة 
 

 السالمة المرورية بحيث يلتزم بتحقيق النتائج لتحديد قدرة الدولة على تنفيذ برنامج لتدابير السالمة المروريةمن الضروري توافر نظام إلدارة 
التي ) Bliss and Breen 2009 10أنظر الملحق (هذا وقد قام البنك الدولي بتطوير قائمة مراجعة للقدرات  .ي يتطلبها بلوغ الهدفالت

وتعمد هذه المراجعة إلى تقييم مالئمة النظم الحالية وتحديد مواطن  .السالمة المروريةيوصى بها إلجراء مراجعة للهياآل والنظم السارية إلدارة 
  :السالمة المروريةف التي تتطلب تعزيزها في المستويات الثالثة إلدارة الضع

 . توجه إلى تحقيق النتائج :وظائف اإلدارة المؤسسية •
 . تنتج عن وظائف اإلدارة المؤسسية إلخراج نتائج :التدخالت •
 . النتائج النهائية والنتائج الوسيطة والمخرجات :النتائج •

 
  : سسية الرئيسيةفيما يلي وظائف اإلدارة المؤ

 
 من ذلك ويتطلب .الالحقة والنهائية الوسيطة والنتائج التدخالت تنفيذ بين يربط الذي االستراتيجي الترآيز – النتائج على الترآيز •

 : يلي ما تحقيق على األخرى هيئاتال مع للعمل رائدة هيئة بتعيين تقوم أن الحكومة
o الدولة في المروريةالسالمة  مسائل فهم على اإلدارة قدرة تطوير . 
o النتائج وأهداف وسيطة أهداف تشمل شاملة إستراتيجية توفير.  
o تنفيذ التدخالت وإنجاز األهداف . 
o  مراجعة األداء 

 . السالمة المرورية وسياسية إستراتيجية وتنفيذ لتطوير الرئيسية هيئاتال بين التنسيق •
 . وةالمرج النتائج تحقيق من للتمكين فعالة تشريعات إصدار •
 . الصلة ذات المؤسسية اإلدارة ووظائف للتدخالت جيدة بصورة الموارد وتخصيص المناسب التمويل توفير •
 . أوسع نطاق على والمجتمع الحكومة ضمن السالمة المرورية تعزيز •
 . العمل سير تقدم لقياس والنظامي الدقيق والرصد التقييم •
 دارةاإل ووظائف التدخالت في التحسين على فعالة بصورة تؤثر التي المعارف نقل مجوبرا تطوير برامج وتنفيذ استباقية أبحاث إجراء •

 . األداء ورصد المؤسسية
 
 

 والتعامل مع مسائل اإلدارة لبناء نهج نظام آمن يحقق األهداف المرحلية السالمة المروريةيجب أن تقوم الدول بمراجعة قدرتها على إدارة 
  . لطويلويسعى إلى تحقيق رؤية المدى ا

 
 

  السالمة المروريةاالستثمار في 
 

ومن المرجح أن يتطلب ذلك زيادة  .يتطلب تحقيق األهداف الطموحة توافر موارد مناسبة لالستثمار في نظم نقل تتسم بقدر أآبر من اآلمان
ويزيد احتمال الحصول على الدعم لذلك إذا  .فةالتكل إرتفاع وإعادة تخصيص الموارد للتدابير التي تتسم بأآبر قدر من السالمة المروريةموازنات 

 بالقدرة على التنافس على الموارد السالمة المروريةوالواقع أن تميز  .ة التدخالت المقترحةياعتمد على التحليل المالي واالقتصادي للتكاليف وفعال
وجدير  . سليمة وأن يشكل هدفًا قويًا يجذب االستثمارالمحدودة مع البرامج الحكومية األخرى يتطلب بالضرورة أن يستند إلى حجج اقتصادية

 %1بالذآر أن تخفيض حوادث الطرق يستطيع تحقيق مدخرات اقتصادية هائلة للمجتمع، ذلك أن تكاليف الحوادث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 
وفضًال عن ذلك، ثمة أدلة جيدة مستمدة من  .رى من الناتج المحلي القومي، آما تشكل عبًء على الخدمات الصحية والخدمات العامة األخ%3و

  . السالمة المروريةتحليل التكاليف في مقابل المزايا في دول مختلفة بشأن عوائد االستثمار اإليجابية من تدابير 
 

  .  شرآات التأمينبالسعي إلى الحصول على مساهمات من القطاع الخاص، مثلللسالمة المرورية يجب دعم موازنات النفقات العامة المخصصة 
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 اقتصادية تقتضي الحصول على قدر أآبر من الموارد وآذلك اللجوء إلى موارد التمويل غير إجراء دراسةيتطلب إنجاز األهداف الطموحة 

  . الحكومية
 
 

  استغالل التدخالت التي ثبتت جدواها لتحقيق فوائد مبكرة
 

مجموعة من التدابير التي ثبتت جدواها، وذلك على وجه الخصوص في الدول التي ُيمكن تحقيق التحسينات قصيرة المدى عن طريق تنفيذ 
، آما "نحو الصفر"وقد تم تحديد مجاالت المخاطر الرئيسية وتدابير التعامل معها في تقرير  .المروريةتنخفض لديها المستويات الحالية للسالمة 

  : يلي
 

فيذها بحيث تناسب نوع الطريق ووظيفته توفير مزايا فورية تتصل بالسالمة فيما يختص يمكن عن طريق فرض حدود للسرعة وتن :إدارة السرعة
ويفيد أيضًا أن يتم تحسين البنية التحتية التي تم تصميمها إلدارة  .بكل من الحد من الحوادث والحد من خطورة اإلصابات الناجمة عن الحوادث

  . اختيار السرعة والتأثير على السلوآيات
 

ُيعد تعاطي الكحوليات والمخدرات في العديد من الدول أحد العوامل الرئيسية المتسببة في الحوادث والتي  :القيادة تحت تأثير الكحولالحد من 
والواقع أن الغالبية العظمى من الدول سنت قوانين تفرض حدودًا لنسبة الكحول ، غير أنه ال جدوى من هذه  .تؤدي إلى إصابة السائق بإعاقات

نين ما لم يتم دعمها عن طريق إجراءات واضحة من قبل الشرطة مثل اختبار التنفس العشوائي مع فرض جزاءات مناسبة فضال عن البرامج القوا
  . اإلعالنية

 
وآما  .ةيجب سن تشريع يقضي باستخدام أحزمة األمان من قبل آافة رآاب السيارات باعتباره أحد تدابير السالمة األساسي :استخدام أحزمة األمان

هو الحال مع القيادة تحت تأثير الكحول، ُيعد آل من التنفيذ والجزاءات والبرامج اإلعالنية ضرورية لدعم البرامج بهدف زيادة مستويات استخدام 
  . أحزمة األمان

 
 ذات المخاطر المرتفعة المواقع وقطاعات الطرق تحديدتتمثل األولوية األولى في  :تحقيق مستوى سالمة أآبر على الطرق وجوانب الطرق

 أداة قيمة لتحديد المجاالت التي تتطلب اتخاذ إجراءات، - مثل نظام البرنامج الدولي لتقييم الطرق-وعالوة على ذلك، ُيعد تقييم الطرق  .ومعالجتها
  . ديدهاومن الضروري على المدى الطويل وضع نهج نظامي لتصميم البنية التحتية للطرق وتج .األنسبوآذلك التدابير 

 
 .إلى زيادة سالمة المرآبات) تجنب التصادم(والنشطة ) الوقاية من التصادم(أفضى التحسين التكنولوجي للنظم السلبية  :تحسين سالمة المرآبات

  . وثمة حاجة إلى ضمان توافر هذه التحسينات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
 

ومن ثم،  .ات التصادم في آافة الدول أرقام هائلة من السائقين صغار السن وعديمي الخبرةُتظهر إحصاء :الحد من مخاطر السائقين صغار السن
  . يجب توفير تدريب يتسم بتنظيم جيد للسائقين وإجراء اختبارات لهم ووضع نظم للترخيص وتطوير نظم الترخيص التدريجي

 
، بيد أن نهج النظم اآلمنة يقتضي من آافة السالمة المرورية تدابير ورغم أنه يجب على الحكومات أن تتخذ الخطوة األولى بوضع سياسة لتنفيذ

 في آافة عمليات اتخاذ القرارات السالمة المروريةويجب إدخال أهداف  .قطاعات المجتمع تحمل مسئولية تحسين السالمة داخل دائرة تأثيرهم
ثال، عند اتخاذ قرارات تخطيط استخدام األراضي مثل تحديد موقع وعلى سبيل الم .ذات الصلة فيما يتجاوز الحدود الضيقة للنقل على الطرق

ويتم حاليًا تطوير معيار األيزو  .مدرسة، يجب أن يؤخذ بعين االعتبار سالمة المستخدمين، وذلك بمراعاة الوصول اآلمن في نظام التخطيط
  . معاييرًا دولية لتنفيذ النظم اآلمنة يضع ، ومن المتوقع أن 39001

 
 القواعد واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من المخاطر مثل استخدام أحزمة اآلمان إتباعية أخرى، يتحمل مستخدمو الطرق مسئولية ومن ناح

 باعتباره أحد أهدافها السالمة المروريةوتتحمل شرآات القطاع الخاص مسئولية فحص نشاطاتها وإدخال  .بالسرعات المقررةوالخوذات وااللتزام 
الواقع أنه ثمة منظور غالب للسالمة باعتباره يتصل فقط بمحل العمل، وال يرى هذا المنظور عمليات النقل والقرارات التي تتجاوز  .الرئيسية

  . محل العمل ذات أهمية بالنسبة للسالمة
 

طيع آل دولة عندئذ تحقيق إذا تم تنفيذ التدخالت التي أثبتت جدواها بكفاءة وتم التوفيق بينها وبين الظروف الفردية لكل دولة، تست •
 . السالمة المروريةتحسينات سريعة في مجال 

 . ومن الضروري أن يصحب نشاطات الحكومة نهج قائم على المجتمع والقطاع الخاص لتحقيق السالمة •
 

مر العالمي األول للسالمة ثمة إجراءات متابعة تلت المؤت:  التابعة لألمم المتحدة الخمسمن قبل اللجان اإلقليمية ملموسةتطوير إجراءات 
السالمة ، الذي انعقد في موسكو، وإصدار إعالن موسكو الذي يدعو الجمعية العمومية لألمم المتحدة إلى إعالن عقد العمل من أجل المرورية
لجان اإلقليمية ، وقد تستكشف ال2010 والمصادقة المتوقعة على هذا اإلعالن من قبل الجمعية العمومية في مارس 2020-2011 المرورية

   .الخاصة بهامناطق الإسهامات أخرى من خالل اتخاذ إجراءات منسقة في 
 

قد تقوم اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة بدراسة عرض مشروع مشترك لتنفيذه في مناطق آل منها، بحيث يهدف إلى توفير المساعدة الفنية إلى 
، وبحيث ُيستخدم باعتباره مشروع تجريبي للدول األخرى التي تعاني من مشاآل مروريةالسالمة الدولة واحدة من آل منطقة لمعالجة مشاآل 

  .مماثلة، فضًال عن مشارآة أفضل الممارسات القائمة
 

   النتائج 5.3
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صب االهتمام وقد تم  . في آافة الدولالسالمة المروريةالفاعلية لتحسين وضع  آلية عاليةرآز مشروع أوندا على وضع األهداف باعتبار ذلك 
على نقل المعارف من الدول مرتفعة الدخل التي حققت تقدمًا بالفعل إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي لم تقم بالفعل بتخفيف آثار تزايد 

   .استخدام السيارات على أداء السالمة عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة للحد من المخاطر
 

ذلك أنها تشكل جزًءا ال يتجزأ من تحقيق الرؤية  .السالمة المروريةُتشكل محور نظام إدارة ة المرورية للسالموالواقع أن األهداف الطموحة 
ومن الضروري أن تعتمد األهداف على تحليل نتائج التدخالت ضمن برنامج استراتيجي لوضع تدابير  .طويلة المدى ضمن نهج النظام اآلمن

   .السالمة المرورية
 

ويمكن مراجعة القدرات باستخدام قائمة مراجعة البنك الدولي  .عنصرًا أساسيًا لتحقيق النتائجللسالمة المرورية ارة فعال ر نظام إديوُيعد توف
)Bliss and Breen 2009(إللقاء الضوء على مواطن عجز النظم التي تحتاج إلى تحسين لتعزيز تحقيق النتائج  .  
 

  . هم المجاالت ذات األولوية التي تقتضي اتخاذ إجراءات وآذلك لرصد تقدم سير العملوُتعد نظم البيانات الجيدة أساسية لتحديد وف
 

إذ أن الفاعلية  .غير أن األهداف وحدها ال تنقذ األرواح .ويجب التعامل مع وضع األهداف باعتباره عنصر رئيسي لعملية بناء نهج نظام آمن
  . ى تحقيقها ضمن برنامج تدخالتتتحقق من خالل قدرتها على زيادة النشاط الذي يهدف إل

 
، آما دعا إلى بدء عقد للعمل من السالمة المروريةتمكن من إبراز أهمية موضوع للسالمة المرورية والواقع أن المؤتمر الوزاري العالمي األول 

هذا  خلفهال على القوة الدافعة التي ويجب أن تعتمد آافة الدو .أجل معالجة المشكلة المتنامية للوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق
   .المؤتمر، آما أن وضع األهداف في سياق نهج النظم اآلمنة لتنفيذ تدابير السالمة يمثل خطوة أساسية
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 1ملحق 
 

 
 

 "العمل الجماعي واحترام القواعد في مالعب آرة السلة وفي طرقنا"
  -لكرة السلة في اليونان ال الفريق الوطني أبطصدره البيان الذي أ -

 
 . هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح العمل الجماعيأنإننا آأبطال في آرة السلة ندرك 

 
 . للحفاظ على السالمة اللعب النظيفآمحترفين، ندرك أهمية

 
 . يمكننا تحقيق أهدافناوضع أهداف وآفريق، تعلمنا أننا عن طريق

 
لذا ننادي بأهمية العمل الجماعي واحترام القواعد للحفاظ   قضية تؤثر فينا جميعا،السالمة المروريةسلة اهتمام البعض، تمثل بينما تشغل آرة ال

  .وننادي بوضع أهداف إستراتيجية لتحقيق نتائج ملموسة  في اليونان وفي آافة أنحاء العالم،السالمة المروريةعلى 
 

  ذلك ناتجا عن حوادث،ولم يكن .فضال عن إصابة الماليين بجروح وإعاقات ،حوادث المروريا بسبب  مليون شخص حول العالم سنو1.2يموت 
لذا فإننا نهدف إلى إشراك المجتمع في تلك القضية وتشجيعه على احترام قواعد  .ولكن عن وقائع يمكن تجنبها من خالل التحرك والوعي اليومي

  .المرور
 

فغالبا ما يجهل األشخاص أهمية االلتزام  .الطرق على تفادي اإلضرار بحياة األشخاص، وصحتهم وممتلكاتهم تم وضع لوائح لمساعدة مستخدمي 
ولكن من المحزن أن يكون اعتقادهم خاطئا في  .بقواعد المرور معتقدين بأن مخالفة القواعد أو مغالطة القوانين سوف يؤثر عليهم فقط دون غيرهم

 . آثير من األحيان
 

  كننا القيام به لجعل الطرق أآثر أمانا؟ما الذي يم
 

 .  آل يوم، وفي آل األحيان، في المقاعد األمامية والخلفية للسيارة–م أحزمة األمان استخد •
 . م أنظمة التقييد المعتمدة للطفلاستخد •
   الخوذات المعتمدة عند رآوب الدراجات الناريةقم بارتداء •
 معينغرض  حيث تم وضعها ل– السرعات المقررةم احتر •
  الهواتف المحمولة أثناء القيادةال تستخدم  •
  أو المخدرات/ تحت تأثير الكحول وال تقم بالقيادة •
  .استخدام الطريق بالشكل اآلمن مع المشاة وراآبي الدراجاتيجب مشارآة  •

 
  .المرتفع من الحوادث الذي يسيطر على طرقنا صديقا للطريق، يمكننا تقليل المعدل بوضع تلك األشياء في االعتبار، وآون الفرد مواطنا صالحًا

 
وآما يقول  .لذلك علينا أن نبدأ اآلن العمل بروح الفريق وأن نحترم قواعد المرور غالبا ما تتسبب اللعبة الخطأ في إصابة شخص ما،
 . قي الطرعلىعا أن نمارس ذلك ولكن علينا نحن أن نقول أنه من األجدر بنا جمي الرياضيون، من األجدر بنا أن ننفذ ذلك في الملعب،

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
 

 اإلقليمية األهداف لتحديد أوروبا شرق جنوب في الطرق على المرورية مؤتمر حول الحرآة
 المرورية الحوادث ضحايا أعداد خفضالرامية إلى 

 
 النقل وزارة من بدعم اليونانية، النقل شرآات واتحاد والصناعة للتجارة Evia قامت باستضافته غرفة

 اليونانية واالتصاالت
 

 ، هالكيدا، اليونان2009 يونيو 26- 25
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 2ملحق 

 

 
 غرف التجارة والصناعة اليونانية

 
  إعالن

 
 السالمة المروريةفي مؤتمر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا لتحسين  نوالمشارآ (CCIs) ، ممثلو غرف التجارة والصناعة اليونانيةنحن

 في جنوب شرق أوروبا، 
 

إضافة إلى  رئيسية وتنموية آما أنها مشكلة صحة عامة, ة عن الحوادث المرورية تمثل مشكلة اجتماعية، واقتصاديةمج اإلصابات الناندرك بأن
 مليون شخص في العام الواحد باإلضافة إلى إصابة وإعاقة  1.2 سببا رئيسيا لحاالت الوفاة واإلصابة حول العالم حيث إنها تتسبب في وفاة آونها

، ويظل هذا الرقم من الخسائر البشرية عند مستوياته غير المقبولة، على الرغم ) من تلك الخسائر في الدول النامية%80منتحدث أآثر (الماليين 
  من التحسين الذي حدث مؤخرا، في دولتنا وفي أوروبا بشكل عام،

 
ضا في التكاليف الباهظة والتي تقدر بباليين من  األضرار الناتجة عن حوادث الطرق ال تكمن فقط في المعاناة البشرية، ولكن أيوندرك أيضا أن

 في الدول المساعدات النموية ة، األمر الذي من شأنه أن يؤثر على إجمالي ميزاني) من إجمالي الناتج المحلي%2تقدر بنحو (الدوالرات سنويا 
  ذات الدخل المنخفض والمتوسط،

 
أو /وأن تلك المخاطر تشمل السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير الكحول و مخاطر حوادث الطرق معروفة ويمكن تجنبها وندرك جيدا أن

المخدرات، وعدم استخدام أحزمة األمان والخوذات، والتصميم الرديء للبنية التحتية للطريق وعدم الحفاظ عليها بالشكل الكافي، واستخدام 
  دم استخدامها،المرآبات المخالفة للمعايير، وعدم الحفاظ على أجهزة السالمة أو ع

 
 لجنة األمم المتحدة ألوروبا بالتحرك العالمي لتحسين األدوات المشروعة العالمية ذات الصلة وااللتزام المستمر من قبل المؤتمر، والتزاما بنتائج

  بالسالمة، وبالقواعد والتعديالت الفنية التفاقيات فيينا لحرآة المرور وإشارات وعالمات الطريق،
 

السالمة  لتحسين 2008 مارس 31 في 62/244 خاصة القرار السالمة المرورية الجمعية العامة لألمم المتحدة والمتعلقة ب قراراتوانطالقا من
 على المستوى العالمي، وآذلك الحاجة السالمة المرورية على المستوى العالمي والذي أعاد التأآيد على ضرورة حل المشاآل المتعلقة بالمرورية

  من التعاون على المستوى الدولي، ودعوة الدول لتدعيم االلتزام بالقواعد من خالل التعاون بين مختلف القطاعات،إلى المزيد 
من حيث الجوانب االجتماعية، واالقتصادية والصحية، وآذلك من خالل إدراك للسالمة المرورية  للموقف الحالي بعيدةال اآلثار ومن خالل فهم

 عات العامة والخاصة لتحسين هذا الموقف، أهمية الشراآات بين القطا
 

 : نقرر ما يلي
 

 الخاصة بها وتأييد المزيد من التعهد السياسي السالمة المروريةدعم عمل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا لزيادة أنشطة  .1
  العالمي للسالمة على الطرق؛

 لدعم الحمالت الترويجية ورفع الجهات المعنية الرئيسيةسلطات المختصة و في اليونان للتعاون مع ال الخاصة بناعملالاستخدام شبكة  .2
الوعي عند مستخدمي الطرق لتحسين سلوآياتهم، وتذآيرهم بمسئولياتهم آأعضاء في المجتمع ودعوتهم إلى عدم القيادة بسرعات 

خدام قيود األطفال والخوذات واحترام مستخدمي زائدة، وعدم القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، واستخدام أحزمة األمان، واست
 . اآلخرين مثل راآبي الدراجات والمشاة الطرق

تشجيع عمليات تحسين البنية التحتية للطرق من خالل تحديد وتدعيم الجهود التي تهدف إلى التخلص من األماآن التي تتكرر بها  .3
ات اعتدال السرعة وإرشادات الممارسة الجيدة الخاصة بتقاطعات الحوادث، وتقديم طرق الفحص، وإدارة السالمة المدنية وتقني

 . الطرق
، تشمل وضع طرق جديدة وتقديم التدريب المستمر لسائقي القطاع الخاص والتجاري، السالمة المروريةوضع معايير خاصة لتحسين  .4

وفير اإلرشادات المستمرة لكيفية الحفاظ وتحسين عمليات الفحص التي تقوم بها الشرطة وتنفيذ حمالت توعية لمستخدمي الطرق وت
 ؛ السالمة المروريةعلى 

 تصادية ألوروبا لجنة األمم المتحدة االق
 

 اإلقليمية األهداف لتحديد أوروبا شرق جنوب في الطرق على المرورية مؤتمر حول الحرآة
 المرورية الحوادث ضحايا أعداد خفضالرامية إلى 

 
 النقل وزارة من بدعم اليونانية، النقل شرآات واتحاد والصناعة للتجارة Evia قامت باستضافته غرفة

 اليونانية واالتصاالت
 

 ، هالكيدا، اليونان2009 يونيو 26- 25
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 وأفضل الممارسات، من خالل تجميع وتحليل ونشر بيانات حول السالمة المرورية قواعد إلتباعدعم التنفيذ المناسب والمراقبة الجيدة  .5
   تقليل عدد الحوادث؛ لفهم أسباب، وظروف ونتائج حوادث الطرق مما يساعد في تجنب أوالسالمة المرورية

 في اليونان وفي المناطق التابعة لنا، خاصة التحرآات السالمة المروريةالنظر في وضع آلية تمويلية مصممة لدعم جهود تحسين  .6
 المتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية؛ 

التخاذ الخطوات المناسبة  في اليونان ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا الرئيسية جهات المعنيةتشجيع السلطات المختصة وال .7
  .والمالئمة لوضع أهداف ومؤشرات عامة للسالمة على الطرق

بهدف العمل التنظيمي وتبادل أفضل للسالمة المرورية المشارآة مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا لدعمها آمنتدى دولي  . .8
  .السالمة المروريةالممارسات وآذلك تطوير سياسة 

 التي وضعتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا والمتعلقة لوثائق القانونية جنوب شرق أوروبا للتنفيذ الشامل لدعوة حكومات .9
 .  وآذلك المشارآة في مراقبة األنشطة التي تبنتها اللجنةالسالمة المروريةب

 
لحفاظ على مستوى عال من الوعي، وآذلك زيادة التعاون مع  على المستوى الوطني واإلقليمي لبناء واىاآلخر الجهات المعنيةودعوة السلطات 

  . في دولتناالسالمة المروريةالحمالت التي تهدف إلى رؤية أآبر ألنشطة 
 

  .2009 يونيو 25تم إقرارها في خاليدا، اليونان، 
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 3ملحق 

  بيونيس أيريسإعالن 
 

وشيلي، وباراجواي، وأورجواي ، وآذلك ممثلو البرازيل واإلآوادور، في الندوة في األرجنتين، للسالمة المرورية  الوطنية الهيئاتشارك ممثلو 
 في المخروط الجنوبي، السالمة المروريةوالتي استهدفت المنظمات الفنية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية وقطاعات للسالمة المرورية األولى 

الطرق  حوادث، في إطار ورشة عمل تحديد أهداف الحد من خطر نيس أيريس بيو في مدينة2008 نوفمبر من عام 28 و 27والتي عقدت في 
 . في دول المخروط الجنوبي والتي يطلق عليها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي باألمم المتحدة

 
 : مراعاة

 
رته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ، الذي نشالعالمي للوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرورالتقرير  •

 مليون حالة إصابة آل 50 مليون حالة وفاة وما يزيد عن 1.2المرور تتسبب فيما ال يقل عن  حوادثوالذي يؤآد على أن 
 بحلول %65عام، غير أنه من المتوقع أن ترتفع حاالت الوفيات واإلصابات الناتجة عن الحوادث المرورية لما يزيد عن 

، وأن تشهد دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى معدل من حوادث الطرق في العالم بحلول هذا 2010 عام
 . العام

 عالميا والذي يؤآد على الحاجة السالمة المرورية المتعلق بتحسين A/RES 62/244قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  •
، إلى جانب األخذ في الحسبان احتياجات السالمة المروريةتبادل المعرفة في مجال إلى المزيد من تعزيز التعاون الدولي و

الدول النامية وآذلك دعوة آافة الدول األعضاء إلى المشارآة في المشاريع التي تنفذها اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة 
 .الخاصة للحد من حوادث المرورأهدافها الوطنية واإلقليمية لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في وضع 

 . المدني وفقا لتوصيات األمم المتحدةالمجتمع ات و يتطلب جهد ومشارآة ممثلي الحكوم موضوعالسالمة المروريةأن  •
 

 : وندرك جيدا
 

 من في تحديد األهداف اإلقليمية والوطنية للحد) ECLAC(دعم اللجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  •
 . الحوادث المرورية والتي تم تطويرها لتعزيز التوجه المتعدد التخصصات والمتكامل للسالمة على الطرق

 
العمل المستمر الذي تقوم به منظمة الصحة للبلدان األمريكية لتحسين ونشر المنهجيات والمعايير المتماثلة، وتحديد  •

، وتحديد تطبيقاتها بشكل منتظم من خالل نشر التقرير العالمي السالمة المروريةواستخدام مجموعة رئيسية من مؤشرات 
 . للوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور

 
 والمنظمات متعددة األطراف ومنظمات التعاون السالمة المروريةب (IADB)اهتمام مصرف التنمية للبلدان األمريكية  •

دول أمريكا الالتينية والبحر لللسالمة المرورية مي مثل اللجنة اإلقليمية وآذلك االهتمام بمبادرات التنسيق والتعاون اإلقلي
 . الكاريبي

 
 
 

 : تعلن
 
دعمها لمبادرة األمم المتحدة الرامية إلى وضع أهداف للحد من خطر حوادث المرور في العالم، من خالل تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة  .1

وأن تلك اإلرشادات مجدية إلى حد آبير، حتى في حالة امتالك بعض الدول ألهداف خاصة  و اإلقليمية،وفقا للخبرات العالمية أللسالمة المرورية 
 . أو إضافة معايير جديدة/بها حيث سيكون من الممكن تحليل المعايير المحددة الخاصة بها و

 
لتنسيق حملة ) أوروجواي( UNASEVم الترحيب بعرض اإلقليمية العامة، وحينئذ سيتالسالمة المروريةأنه من األهمية بمكان تنفيذ إجراءات  .2

  ميرآوسور أثناء إجازة الصيف في آافة دولحوادث المرورالتي تهدف إلى الحد من للسالمة المرورية عامة لنشر اإلجراءات الفعالة 
MERCOSUR .. ثناء مهرجانات الصيفومن المقترح أن يتم بنفس الشكل تنسيق خطة لتحديد السرعة داخل حدود األرجنتين وشيلي أ . 

 
حوادث المرور أنها تؤيد الحاجة إلى المزيد من التنسيق واإلجراءات المستدامة التي تقدم أنشطة على المستوى اإلقليمي تتيح الحد من آثار  .3

 . والوقاية منها
 
 المعلومات حول هذا الشأن، وأنه من  تمثل قضية ذات أهمية آبيرة للموقعين أدناه وأن هناك حاجة إلى المزيد منالسالمة المروريةأن  .4

التي تم تقديمها في الندوة حتى تقوم  الممارساتأفضل  بإتباعالضروري أيضا تشجيع تبادل الخبرات بين المنظمات الوطنية حتى تعلن اهتمامها 
 . بتنفيذ بعضها قريبا

 
ن أدناه بشكل فعال مع مشروع تحديد أهداف الحد وون الموقعحصائية للهدف، سوف يتعابعد اإلقرار بالحاجة إلى امتالك معلومات متماثلة وإ .5

من الحوادث المرورية الخاص باللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من خالل توفير المعلومات اإلحصائية الالزمة 
بوصفها قاعدة أساسية لنتائج التقرير العالمي لكل دولة من دول وبالمثل، يتم اإلعالن عنها  .لتطوير أهدف الحد من الحوادث المرورية اإلقليمية

    .2009 والذي سيتم تقديمه أثناء النصف األول من عام 2008منظمة الصحة للبلدان األمريكية لعام 
 

 بيونيس أيريسن على إعالن والموقع



 64

 
Felipe Rodríguez Laguens 

  المدير التنفيذي 
  (ANSV)ية للسالمة المرور الوطنية هيئةال

 األرجنتين 

Edson Dias Gonçalves 
 DPAPT/SPNT – MTالمنسق العام لتقييم سياسة النقل 

 البرازيل 
 

 
Emilio Oñate Vera 

  األمين التنفيذي 
 (CONASET)للسالمة المرورية اللجنة الوطنية 

  شيلي 

 
Luz Marina de la Torre Pérez 

 منسق البرنامج 
 لنقل اللجنة الوطنية للمرور وا

 اإلآوادور 
 

Manuel Ángel Guzmán 
  المستشار الرئيسي 

  السالمة المروريةمجلس 
 باراجواي 

Gerardo Barrios 
 الرئيس 

  (UNASEV))للسالمة المرورية الوحدة الوطنية 
 أوروجواي 

  



 65

   4الملحق 
  إعالن بنما

 
  .المرورية الحوادث أعداد لخفض اف الوطنية واإلقليميةاألهد ورشة عمل مساعدي تحديدالخاص بعالن اإل

 
في فندق آرون بالزا بمدينة بنما، " المرورية في أمريكا الوسطى الحوادث أعداد لخفض األهداف الوطنية واإلقليمية تحديدتم  :المؤتمر اإلقليمي

بيا والسلفادور وجواتيماال وهندوراس ونيكاراجوا وبنما حضر ممثلون من بليز وآوستاريكا وآولوموقد  .2009 مايو من عام 28 و27تمت في 
والمكسيك، وأعضاء مشروع تكامل وتنمية أمريكا الوسطى، وممثلين من جمهورية الدومينيكان، ومن الحكومات الفرنسية والتشيلية، ومسئولون 

منظمة /ية ومنطقة البحر الكاريبي، منظمة الصحة للدول األمريكيةمن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي للتنمية، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتين
  .الصحة العالمية، واألمانة العامة للتكامل االقتصادي بدول أمريكا الوسطى

 
هيرموسا، للحوار واللقاء، الذي يحتفل به في مدينة فيال لهذا الحدث ضمن إطار اتفاقيات مؤتمر القمة الرئاسية السابقة توآستال ولقد تمت الدعوة

الوسطى واتفاقات اجتماع وزراء النقل بدول أمريكا   يونيو، على وجه التحديد لمناقشة مشروع منطقة أمريكا28والمكسيك، في  وتاباسكو،
  .2008مايو / الوسطى في أيار 

 
  المرورية على الصعيدحسين السالمةت"ونيابة عن اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يعتبر هذا الحدث جزاء من 

، الذي تنفذه )أوندا(مشروع تحديد األهداف الوطنية واإلقليمية لخفض أعداد الحوادث المرورية الممول من حساب األمم المتحدة اإلنمائي  :العالمي
 من لجان األمم المتحدة اإلقليمية 4بي جنبا إلى جنب مع شعبة البنية التحتية والنقل التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري

   .األخرى
 

 المرورية على الصعيد  بشأن تحسين السالمة2008 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في ابريل إتباعمما سبق يتضح أنه من خالل 
، وأنه يأخذ في االعتبار السالمة المروريةتبادل الخبرات في مجال يؤآد من جديد على الحاجة لمزيد من تعزيز التعاون الدولي و أنه، العالمي

احتياجات الدول النامية ويدعو جميع الدول األعضاء إلى المشارآة في المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل لجان األمم المتحدة اإلقليمية، ويطالب 
  .ة بالتعاون مع غيرها من النظم واللجان لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعاتمنظمة الصحة العالمية واللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحد

 
نيابة عن مصرف تنمية الدول األمريكية، يعد هذا المنتدى جزء من أنشطة المصرف من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ذات الصلة 

  .السالمة المروريةب
 

  :مجاالت االهتمام
 

ة من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور، التي نشرته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، الذي ينص التقرير العالمي حول الوقاي •
 مليون آل عام، وأن وفيات حوادث 50 مليون حالة وفاة وإصابة أآثر من 1.2على أن حوادث المرور تتسبب في ما ال يقل عن 
، وذلك في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومن 2020لول عام  بح%65المرور واإلصابات من المتوقع زيادتها بأآثر من 

 .المتوقع أن يكون لحرآة المرور على الطرق أعلى معدل للوفيات في العالم بحلول ذلك العام
ؤآد من  بشأن تحسين السالمة العالمية على الطرق الصادر من الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث يA/RES 62/244القرار رقم  •

، وأنها تأخذ في االعتبار احتياجات السالمة المروريةجديد على الحاجة لمزيد من تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال 
الدول النامية، وتدعو جميع الدول األعضاء إلى المشارآة في المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل لجان األمم المتحدة اإلقليمية لمساعدة 

ول المنخفضة والمتوسطة الدخل في وضع أهدافها الوطنية لحرآة المرور على الطرق للحد من الخسائر، فضال عن األهداف الد
 .اإلقليمية

 بشأن منع العنف "لألمريكتين" التقى وزراء الصحة لدول األمريكتين، في االجتماع الوزاري األول 2008أنه في مارس  •
 في دول السالمة المروريةن وزراء الصحة حول العنف واإلصابات، والتزموا بتحسين واإلصابات، والذين وقعوا على إعال

 .األمريكتين
إلى اللجنة الفنية والمحلية للنقل بدمج   توجيهات وزراء األشغال العامة والنقل بدول أمريكا الوسطىأصدر، 2008أنه في مايو  •

 .أعمال النقل  في إطار جدولالسالمة المرورية
 موضوع يتطلب بذل الجهد والمشارآة من مختلف الجهات الحكومية ومن المجتمع المدني، حسب توصيات األمم مروريةالسالمة ال •

 .المتحدة
 

  :الوعي الكامل بما يلي
 

االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتحديد أهداف وطنية وإقليمية لخفض خسائر حوادث المرور على  دعم اللجنة •
 .للسالمة المرورية  متعدد التخصصات  متكاملالطرق لتعزيز منهج

الطرق في هذا الجزء من أمريكا الالتينية   لمشروع أمريكا الوسطى نظرا الرتفاع عدد ضحايا حوادثالسالمة المرورية أهمية •
 ومنطقة البحر الكاريبي

النظم متعددة األطراف والتعاون اإلقليمي وتنسيق مبادرات  ن وغيرها مالسالمة المروريةللدول األمريكية في  مصالح مصرف التنمية •
 التعاون

تواصل منظمة الصحة للدول األمريكية العمل على تحسين ونشر تدابير ومنهجيات قابلة للمقارنة والتحديد باستخدام مجموعة من  •
ر التقرير العالمي حول الوقاية من إصابات ، واإلبالغ عن تطبيقها بشكل منتظم، من خالل نشالمروريةالمؤشرات األساسية للسالمة 

 .المرور
مع الحصول على ) ونيكاراجوا وآوستاريكا جواتيماال والسلفادور وهندوراس(التي توصلت إليها دول أمريكا الوسطى  التحسينات •

 .المروريةالتوجيهية للسالمة  الموافقات الحديثة في أمريكا الوسطى وفقا للمبادئ
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  :إعالن
 

 .ادرة األمم المتحدة لتحديد األهداف لخفض خسائر حوادث المرور في العالمدعمهم لمب .1
في أمريكا للسالمة المرورية وإنشاء نظام   توآستال وآلية جمعمحادثات في المشارآة  والحكوماتالواليات على طلب رؤساء الموافقة .2

 .الوسطى ضمن إطار عمل مشروع دول أمريكا الوسطى
 . آسياسة عامة للدولةالسالمة المرورية على اعتماد لوالياترؤساء ااقتراح وبالمثل،  .3
 وااللتزام بإعداد، بمشارآة مختلف القطاعات، المروريةأو تعزيز آيان وطني للسالمة  بتأسيسالندوة السلطات إما  يوصي مساعدو .4

 .المروريةمة للسلطات المحددة حول الحاجة القصوى لتنفيذ تدابير منسقة للسال رير ورفع مستوى الوعياالتق
المؤسسي على فريق العمل متعدد القطاعات  على الطلب تحت إشراف من وزراء النقل بدول أمريكا الوسطى، إلضفاء الطابع الموافقة .5

 .المروريةأنشطة نظام أمريكا الوسطى للسالمة  منتديات المشروع، واإلدارة، واعتماد ورصد مختلف على الصعيد اإلقليمي الذي يبلغ
 من خالل  وسيتم الدعوة لها هذا اإلعالن،توقع تيالالوطنية  للروابط  "ةمخصص" متكاملة بطريقةجموعة العمل هذه ستكون م .6

 . الرئاسي  القمةاالقتراح الذي سينظر في اجتماع وذلك بدعم من األمانة التنفيذية إلعداد التنسيق مع اللجنة الفنية للنقل
ومات إحصائية وموضوعية للمقارنة، فإن الموقعين أدناه سيتعاونون بجدية مع اللجنة من خالل االعتراف بالحاجة إلى وجود معل .7

وذلك عن طريق توفير المعلومات اإلحصائية الالزمة من . االقتصادية لمشروع وضع أهداف لخفض حوادث المرور على الطرق
 .ى اللجنة اإلقليمية الفنية لمشروع أمريكا الوسطىوسيتم إرسال هذه المعلومات إل .أجل تطوير أهداف الحد من ضحايا حوادث المرور

للسالمة وبالمثل، سيتم تحديد خط القاعدة لكل بلد من منظمة الصحة للدول األمريكية على أن تكون األساس لنتائج التقرير العالمي  .8
 . وأيضا على مصادر أخرى للمعلومات2009 لعامالمرورية 

الوصول إلى أهداف الحد من ضحايا حوادث الطرق في الدول تمكنها من التي  الالزمة اإلجراءاتببدء الوطنية  تلتزم المنظمات .9
ستكون هذه األهداف متوافقة مع األهداف واإلجراءات التي سيتم مناقشتها والتوصل إليها في المؤتمر الوزاري العالمي  .الممثلة هنا

 .2009القادم الذي سيعقد في موسكو في نوفمبر 
، وتنفيذ التقييم )IRAP( مية للبلدان األمريكية بدعم المشروع، وذلك بالتنسيق مع برنامج التقييم الدولي للطرقمطالبة مصرف التن .10

 .منطقة أمريكا الوسطى ، والمشروع الرائد في(RICAM) أمريكا الوسطى الفني لشبكة الطرق السريعة الدولية في
 .االهتمام الكبير طوال مدة المنتدىنقدم الشكر لحكومة بنما، لتعاونها في عقد هذا الحدث، و .11
ومصرف تنمية الدول األمريكية لتوفير الدعم التقني والتمويل  نتقدم بالشكر للجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي .12

شغال العامة في بنما، لتقديم وزير األ الوسطى وفريق العمل، بقيادة  األمانة التنفيذية لمشروع أمريكاآذلكلتنفيذ هذا الحدث، و الالزم
الكاريبي، ومنظمة الصحة  البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية شكر اللجنةن آما .الدعم اللوجستي من أجل تنظيم حدثا ناجحا

 .الصحة العالمية، وحكومة فرنسا لتقديم الدعم لتطوير هذا الحدث منظمة/ بالدول األمريكية 
 

 2009  مايو،28مدينة بنما، 
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  إعالن دول منطقة الكاريبي

 
  مندوبي دول منطقة الكاريبيل السالمة المروريةإعالن 

 
الحكومات والمجتمع المدني من جزر البهاما وبربادوس وبليز وجيانا  ن عنوممثلحضر ، 2009 سبتمبر 4 إلى 2جورج تاون، جيانا، من  في

الكاريبي  البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة ي دعت إليهذال االجتماعتوباجو وسانت لوسيا، وسورينام وترينيداد و وجامايكا
تحديد األهداف الوطنية  : ، وعنوانهCAR )جمعية دول الكاريبي للطرق (مجموعة الكاريبيبالتعاون مع منظمة الصحة للدول األمريكية، و

  . ة الكاريبيلدول منطقالمرورية واإلقليمية لخفض عدد الحوادث 
 

  مجاالت االهتمام
 

هناك تأثير بالغ إلصابات الحوادث المرورية والوفيات على الطرق من الناحية الصحية، واالجتماعية واالقتصادية على األفراد واألسر، والمجتمع 
  .وهي مشكلة غاية في الخطورة تؤثر على آافة القطاعات في منطقة دول الكاريبي .الكاريبي

 
مختلف الجهات والمؤسسات الفاعلة من الحكومات والقطاع الخاص   تنسيق الجهود والمشارآة النشطة من جانبالسالمة المروريةة مشكل تتطلب

  .والمجتمع المدني
 

التقدم  أهمية وضع هدف للحد من حوادث الطرق، وآذلك لرصد توصية األمم المتحدة من أجل إيجاد الحلول المشترآة بين القطاعات، وعلى
  .حرز في عملية الحد من هذه الحوادثالم
 

  :إعالن
 

 القوي لمبادرة األمم المتحدة لوضع األهداف لخفض حوادث الطرق والوفيات الناجمة عنها، من خالل تطبيق أفضل الممارسات الدعم •
 .يةرب العالماتجلالقائمة على التدخالت والتدابير المثبتة عمليا، وفقا ل

أجل تحديد أهداف عقالنية للحد من إصابات   في إطار الحكومة والمجتمع المدني منتكوين رأي عامعية وعملية التوللقيام ب االستعداد •
 .الصعيدين الوطني أو اإلقليمي ووفيات حوادث المرور، سواء على

متعدد ، على أساس منهج المرورية بتنسيق اإلجراءات من أجل توحيد الجهود والموارد لوضع خطط مستدامة للسالمة االلتزام •
  . آكلمجموعة الكاريبيفي مصلحة التي تصب تدخالت الالكامل للتدابير و القطاعات، والسماح للتطبيق

ن إلى العمل يدا بيد عند معالجة هذه المسألة؛ والسلطات السياسية والفنيتحتاج . أ: االلتزامات ينبغي أخذ ما يلي في االعتبارولتنفيذ هذه  •
من اإلجراءات والعمليات بوصفها لسالمة المرورية با  الخاصةلنظر في خطة العمليجب ا. ج ؛ قوي يتأييد سياسيلزم وجود .ب

  .قيد الرصد والتحسينالجارية، التي يجب أن تكون 
الموارد، وبناء شراآات مخصصة، وتشجيع وتيسير مشارآة ، واألمانة العامة والمؤسسات الدولية مجموعة الكاريبي عضاءيمكن أل •

القطاعات بحيث يمكن تحسين المراقبة  بناء القدرات وتحسين طرق جمع البيانات، وتشجيع التعاون بين مختلف ن شأنهاالبحوث التي م
 .الفعالة، وإدارة البيانات والتقييم

ظمة ومن ، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،موعة الكاريبيإلى األمانة العامة لمجالشكر الحضور  جهو •
  األمريكيةالتنمية للدول مشارآة مصرفلتنظيم هذه الندوة، وب لقيامهم وجمعية دول الكاريبي للطرقالصحة للدول األمريكية، 

 .والمؤسسات األخرى
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  2009يونيو  17 - 16وتوصيات مؤتمر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا من  نتائج
 

منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  في السالمة المروريةلطات الحكومية المعنية في مجال إلى الس تقديم النشرات )أ(
 بتكلفة منخفضة نسبيا، وخالل فترة قصيرة السالمة المرورية والدروس والممارسات الجيدة من جانب الدول النامية في تحقيق أهداف) اإلسكو(

  عرضت خالل االجتماع؛لتلك الحاالت التي  من الزمن وخاصة
 
تحسين /اعتماد يجب على الدول. لحوادث الطرق معتمدةضمان أن الدول األعضاء في منطقة اإلسكوا تحافظ على قاعدة بيانات  )ب(

ي الدول األعضاء على أن تصبح أعضاء ف وتشجع. قواعد البيانات الوطنية المحوسبة عن حوادث الطرق تحسين/منهجية لجمع البيانات وإعداد
حوادث المرور ب الخاصةاللجنة االقتصادية ألوروبا  أو الستخدام مسرد وقاعدة بيانات )(IRTADقاعدة البيانات الدولية لحرآة المرور والحوادث

   على الطرق آأساس؛
 
ء في تم تشجيع الدول األعضاء على البد. 2015حتى عام % 30 حووضع الهدف الوطني لتخفيض نسبة ضحايا حوادث الطرق بن )ج(

ويتضمن التعزيزات السريعة، استخدام أحزمة األمان والخوذات، معالجة األماآن ( والتدخل المناسب السالمة المروريةتفعيل دور مجالس /وضع
إلى ، خدمات الطوارئ واإلسعافات األولية المناسبة، وما تراخيص القيادةواستصدارالسائقين تدريب تطوير أساليب ذات معدل الحوادث المرتفع، 

  ؛ )ذلك
 
  ضحايا  عددلحد منقائمة على الدليل ل أهداف  وضعلبذل جهود من أجلللسالمة المرورية الدول األعضاء التي لم تضع أهدافا  تشجيع )د(

   وما بعده؛2015لعام حوادث المرور وذلك 
 
 وخططها من أجل وضع أهداف السالمة المرورية إدارة الدول األعضاء إلى تزويد اإلسكوا بالتقارير الوطنية بما في ذلك برامج دعوة )هـ(

اإلسكوا فيها ، السنة التي بدأت 2005التشريعات التي اتخذت منذ عام /بسبب حوادث المرور، وجميع األنشطة واألعمال للحد من عدد الوفيات
إعداد تقرير من اإلسكوا حتى تتمكن ، 2009 أغسطس 30أن تصل المساهمات للجنة اإلسكوا قبل  وينبغي . في المنطقةالسالمة المروريةأنشطة 
للسالمة المؤتمر الوزاري العالمي األول  سيتم عرضها على  والتيالسالمة المروريةالتقدم اإلقليمي واإلنجازات التي تحققت في مجال  يوضح

  .2009 نوفمبر 20 إلى 19في قصر الكرملين في موسكو خالل الفترة من  الذي سيعقدالمرورية 
 
وتنفيذها لسالمة المرورية باالصلة   القانونية ذاتألمم المتحدة اعلى النصوصالدول األعضاء على أن تصبح أطراف متعاقدة  عتشجي )و(

  .بشكل صحيح
 
السالمة األعضاء بشأن القضايا المطروحة في مجال  للجنة بمواصلة بناء القدرات وتوفير الدعم التقني للدول األمانة العامة مطالبة )ز(

   .المواضيع األخرى ذات الصلة ، وجميعريةالمرو
 
 اإلقليمية وغيرها من المحافل اإلقليمية والدولية األخرى األمانة العامة للجنة بالنظر في المشارآة في هياآل العمل في اللجان مطالبة )ط(
  .لتمثيل مصالح الدول األعضاء، حسب الحاجة) األحداث واألنشطة، وغيرها(
 

للسالمة المرورية  األول العالمي الوزاري المؤتمر في المستوى رفيع التمثيل مع للمشارآة األعضاء الدول إلى المشورة تقديم  ) ظ(
 .السالمة المروريةقضية  بشأن المتحدة لألمم األول العالمي االجتماع سيكون حيث )  2009 نوفمبر 20-19 موسكو،(
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 إعالن وتوصيات أآرا 
 

 المسئولين عن النقل والصحة  األفارقةإعالن الوزراء 
 

السالمة  والذي يناقش أهمية 2007 فبراير 8 في أآرا بغانا في السالمة المرورية، المجتمعين في مؤتمر األفارقةنحن وزراء النقل والصحة 
 ؛ المرورية

 
، حول أهمية دور النقل في تحقيق 2005ا في إبريل والذي تم إعالنه في أديس أباب األفارقة على إعالن وزراء النقل والبنية التحتية  التأآيدإعادة

 ).MDGs(األهداف التنموية لأللفية 
 

 .  المعدل العالي من حوادث الطرق وتأثيرها العكسي على الحياة االجتماعية واالقتصادية في القارةمطلعين على
 

 لوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور؛  والذي صادق على التقرير العالمي لA/58/289 بتطبيق قرار األمم المتحدة ننادي
 

 والذي يقدر الحاجة إلى زيادة الوعي بشكل مستمر ويدعو اللجان اإلقليمية لألمم A/60/5 بتطبيق قرار األمم المتحدة ننادي من ناحية أخرى
 . المرورية األول للسالمة المتحدة وآذلك منظمة الصحة العالمية إلى التنظيم المشترك ألسبوع األمم المتحدة العالمي

 
البنك الدولي للوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور آإطار عمل /  الدول األعضاء على استخدام تقرير منظمة الصحة العالميةشجعن

شمل عدم استخدام أحزمة وآذا تنفيذ توصياته للتقليل الفعلي من أسباب وعوامل الخطر المرتبطة بحوادث الطرق، والتي تللسالمة المرورية 
األمان وقيود األطفال، والقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وعدم استخدام الخوذات والسرعة غير المناسبة والزائدة، وغياب البنية التحتية 

 اآلمنة، واستخدام الهواتف المحمولة إلى جانب العديد من المظاهر أخرى؛ 
 

نة االقتصادية إلفريقيا، ومنظمة الصحة العالمية، والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية وآذلك الدول اإلفريقية  لجنة االتحاد اإلفريقي، واللجنوصي
  في إفريقيا؛ السالمة المروريةوبرنامج سياسة النقل في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا لبذل جهودهم لتعزيز مبادرات 

 
، وإدارة التنمية المرورية، وتعاون األمم المتحدة للسالمة المروريةدولي، والمرفق العالمي للسالمة  أهمية دور الشرآاء العالميين مثل البنك النقدر

، والشراآة العالمية ) FIA(ومؤسسة االتحاد الدولي للسيارات ) SIDA(، وحكومة هولندا، وهيئة التنمية الدولية السويدية )DFID(الدولية 
 . المروريةجندة العالمية للسالمة ، في تطوير األ)GRSP(للسالمة المرورية 

 
  الحالة المتدهورة لجودة البنية التحتية للنقل والحاجة إلى اإلدارة والتمويل المستدام لدعم صيانة الطرق؛ نالحظ

 
المة  مليون دوالر لخطة عمل للس300 بتقرير اللجنة بشأن السالمة العالمية على الطرق ونقر توصياتها الرئيسية بشأن تخصيص نرحب

السالمة  من آافة مشروعات قطاع الطرق لمبادرات %10العالمي خالل عقد من الزمن، والتعهد بتخصيص نسبة المرورية على الصعيد 
 السالمة المرورية بما في ذلك تصنيف التقييم، وإدارة التصميم واألنظمة وعقد مقابلة وزراية لألمم المتحدة على المستوى العالمي بشأن المرورية

 ؛ 2009 في
 
لمجموعة الثماني بزيادة واقع استثماراتها في مجال البينة التحتية في إفريقيا وآذلك بتأسيس اتحاد  Gleneagles بتعهد مؤتمر قمة آذلك نرحبو

 البنية التحتية اإلفريقية؛ 
 في السالمة المرورية الملحة إلى تحسين يقدر الحاجة:  إلى أن2007 بألمانيا في يونيو من عام Heligendammندعو مؤتمر قمة الثمانية، في 

 بشكل منهجي ضمن عمل اتحاد البنية التحتية بإفريقيا، السالمة المروريةإفريقيا خاصة في جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية، وهو ما يشمل 
وعة الثمانية للتأآد من أن الطرق المعدلة وبرنامج سياسة النقل في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، وفي برامج المساعدة على التنمية لدول مجم

 . والجديدة في إفريقيا ال تتسبب في زيادة أعداد اإلصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور
 

 بالحاجة إلى وضع سياسات جيدة للنقل بهدف الوقاية من حاالت الوفاة واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور داخل القارة، نحن على قناعة
 . جاد فرص اجتماعية واقتصادية، ومن ثم، المساهمة بشكل فعال في تقليل نسبة الفقروإي
 
 .  والتي وقعت عليها قلة قليلة من الدول اإلفريقيةالسالمة المروريةهمية االتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة ب أليندرآوم
 

، المنعقد المروريةعالن والتوصيات المرفقة به، من قبل المؤتمر اإلفريقي للسالمة  لجنة االتحاد اإلفريقي إلى طرح هذا اإلندعو من ناحية أخرى
وآذلك الجتماع وزراء الصحة آأساس لصياغة برنامج عمل  األفارقة، في االجتماع القادم لوزراء النقل 2007 فبراير 7-5في أآرا بغانا، من 

 . عن طريق الدول األعضاء والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية
 

  بتحسين البنية التحتية للنقل والخدمات الصحية في إفريقيا لمنع حوادث الطرق؛ نتعهد
 
 : بما يليبأن نقومبموجب ذلك نقرر و
 

 .العمل معا لكبح الوباء المتزايد للوفيات واإلصابات المنتشرة على طرقنا .1
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  .ن والتنمية في دولناآأولوية تتعلق بالصحة، والنقل، وتنفيذ القانوتعزيز السالمة المرورية   .2

والوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور في آافة الدول األعضاء للسالمة المرورية تحديد وتحقيق األهداف الوطنية المعيارية  .3
 يجب على ، وفي هذا الشأن،2015والمساهمة في تحقيق األهداف الشاملة إلفريقيا لتقليل مخاطر الحوادث بحلول النصف الثاني من عام 

 .  رائدة، ذات دعم قانوني وموارد مالية مناسبة ومستدامة لضمان تحقيق األهدافهيئةالدول األعضاء تعيين 

اتخاذ الخطوات الالزمة لتوفير التمويل المستدام لتنمية وإدارة البنية التحتية وخدمات النقل والعمل مع المانحين متعددي وثنائي األطراف  .4
 . المرورية لبناء الكفاءة اإلدارية الوطنية للسالمة السالمة المرورية لتطوير مشاريع وبرامج

تعزيز الخدمات التي تسبق دخول المستشفى وآذلك خدمات الطوارئ لتقديم العناية المناسبة في الوقت المناسب لمصابي الحوادث المرورية  .5
  .ى البعيدلتقليل تأثير تلك اإلصابات إلى أقصى حد ممكن وتجنب اإلعاقة على المد

وفي هذا الشأن، يجب إقناع الحكومات بتخصيص نسبة من   في برامج تنمية البنية التحتية الجديدة والحالية،السالمة المروريةإدخال  .6
 . السالمة المروريةها في تنمية البنية التحتية لبرامج اتاستثمار

 الوفيات واإلصابات على الطرق بهدف صياغة سياسات تستند إلى دليل تحسين عملية تجميع، وإدارة، واستخدام البيانات التي تتعلق بأعداد  .7
وفي هذا الشأن، يجب توجيه الجهود إلى ظاهرة عدم اإلبالغ عن الحوادث، وإلى تنسيق البيانات التي يتم الحصول عليها من  واقعي،

 . المصادر المختلفة

ول والمخدرات، والسرعة غير المناسبة والزائدة، وعدم استخدام الخوذات، ضمان سن وتطبيق القوانين المرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكح  .8
 . ومنح الرخص لقائدي المرآبات، وصالحية المرآبات، واستخدام الهواتف المحمولة

وفي هذا الشأن،  تنفيذ برامج توجيهية خاصة بين قائدي السيارات فيما يتعلق بالقيادة اآلمنة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالسرعة، .9
 .  على المستوى المحلي، والوطني بالنسبة لألطفال ومستخدمي الطرق اآلخرينالسالمة المروريةيجب تعزيز مبادرات 

وفي هذا الشأن، يجب التأآد من توفير الموارد المناسبة للدراسات التي تتم على  حث الدول اإلفريقية على ترآيز اهتمامها بالنقل الريفي، .10
 . وتنفيذ نتائجهاللسالمة المرورية ريفية األبعاد ال

 .  بعالمات وإشارات المرورةتشجيع الدول اإلفريقية على التصديق وااللتزام بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية مثل معاهدات فيينا المتعلق .11
 

  2007 فبراير من عام 8عقد في أآرا في 
 

 التوصيات 
 

 : ويجب على الدول األعضاء أن .المروريةاإلفريقي للسالمة قدمت التوصيات التالية في نهاية المؤتمر 
 
مة بموارد مالية مناسبة لضمان تجهيزها وإعدادها بالموظفين المدربين و رائدة ذات دعم قانوني مناسب، ومفوضة ومدعهيئة تقوم بتأسيس• 

 . بالشكل المناسب
ي تتعلق بأعداد الوفيات واإلصابات على الطرق بهدف صياغة سياسات تستند ن عملية تجميع، وإدارة، واستخدام البيانات التيتحستعمل على • 

وفي هذا الشأن، يجب أن توجه الجهود إلى ظاهرة عدم اإلبالغ عن الحوادث، وإلى تنسيق البيانات التي يتم الحصول عليها من  .إلى دليل واقعي
 . مصادر مختلفة

وفي هذا الشأن، يجب تقدير الممارسات الجيدة داخل القارة، ونشرها ومحاآاتها   في القارة،مروريةالسالمة التبذل الجهود الالزمة لتحسين إدارة • 
 . بشكل واسع

 )قواعد البيانات، اللوائح، البنية التحتية ومعايير المعدات(تنسيق خطط العمل الوطنية على المستوي دون اإلقليمي • 
 . ، خاصة المتعلقة بضبط السرعة، واستخدام الخوذات، وتعزيز الرؤيةالسالمة المروريةمتعلقة بتشجع الدول اإلفريقية على تطبيق التشريعات ال• 
 السالمة المروريةتعزز الشراآة والتعاون على المستوى دون اإلقليمي، واإلقليمي والعالمي لتعزيز أجندة • 
 النقل الريفي في سياسات النقل الوطنية، مع الترآيز على سالمة السالمة المروريةتدرج • 
 ،السالمة المروريةتتعهد بتثقيف عامة الناس بمعايير • 
 . 2015 وتحديد وتحقيق األهداف المعيارية للمساهمة في تقليل خطر الحوادث المرورية بحلول منتصف عام •
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 8ملحق 

 

 إطار عمل المراقبة الخاص باللجنة االقتصادية إلفريقيا 
 

  . المروريةفي تنفيذ توصيات مؤتمر أآرا للسالمة إطار عمل لمراقبة وتقييم التقدم 
 

  الرئيسية واألهداف األطر مؤشر األداء  اإلنجاز المتوقع 

  :2007  السالمة المروريةإنشاء هيئة وضع تشريع  -
2015:  

  رائدةهيئاتتأسيس 

تعيين موظفين محترفين  (السالمة المرورية هيئةتشغيل وتوظيف 
 )مويل بشكل واضحرئيسيين؛ تحديد مصدر الت

2007:  
2015: 

  :2007  تأسيس نظام إدارة للبيانات يعتمد على الحاسب اآللي-
2015: 

  :2007  تحديد نظام التقرير والتجميع المناسب للبيانات -
2015: 

نظام التجميع المنسق للبيانات وتعريف مصادر البيانات  -
 المستخدمة 

2007:  
2015: 

  :2007 تحديد مؤسسة أآاديمية رائدة إلدارة قاعدة البيانات  -
2015: 

   مطورةإدارة بيانات

  التنسيق المعياري لتجميع البيانات التي سيتم استخدامها -
 

2007:  
2015: 

  :2007 للسالمة المرورية المدارس التي بها أندية %  نسبة -
2015: 

  :2007 ورية للسالمة المرتخصيص حمالت 
2015: 

 آجزء من السالمة المروريةالمدارس التي تطبق تعليم %  نسبة -
 مناهجها الدراسية 

2007:  
2015: 

  :2007 تنفيذ برنامج تدريبي لقائدي السيارات وأطفال المدارس  -
2015: 

  :2007  تنسيق مناهج دراسية للمدارس -
2015: 

  :2007 لسيارات إجراء تدريب رسمي إجباري لسائقي ا -
2015: 

 تخصيص معلمين مدربين على القيادة ومعتمدين ويسهل الوصول -
 إليهم في جميع األحيان 

2007:  
2015: 

 )مستخدمي الطريق(تثقيف عامة الناس 

  :2007  تنفيذ اختبار صارم ونزيه على القيادة -
2015: 

  :2007  وضع تشريع -التحكم في السرعة واستخدام أحزمة األمان 
2015: 
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  :2007 التحكم في السرعة نظام مناسب إلدارة و -
2015: 

  :2007 السائقين والرآاب الذين يستخدمون أحزمة األمان % زيادة نسبة 
2015: 

  :2007 انخفاض دعاوى عدم ا المتثال للتشريعات  -
2015: 

  :2007  السيارات المزودة بأحزمة األمان% زيادة نسبة 
2015: 

  :2007  وضع تشريع -
2015:  

  :2007  تشريع بشأن الخوذات لديهاالدول من %  نسبة -
2015: 

 استخدام الخوذات 

راآبي ( زيادة نسبة راآبي الدراجات الذين يمتثلون للتشريعات -
  )الدراجات النارية الذين يرتدون الخوذات

2007:  
2015: 

  :2007  ة التي تبنت الخطط المنسقRECS د عد زيادة-
2015:  

تنسيق خطط وطنية على المستوى دون 
 اإلقليمي 

  :2007  التي تبنت الخطط المنسقة RECSداخلالدول عدد زيادة  -
2015: 

  :2007  زيادة العضوية في ترتيبات الشراآة -
2015: 

 السالمة المرورية زيادة عدد الشرآاء الذين يدعمون أنشطة -
 الوطنية

2007:  
2015: 

  :2007 ين لتدعيم البرامج الشرآاء مؤهل%  نسبة -
2015: 

   زيادة موارد الشرآاء -

 تعزيز الشراآات والتعاون 

 زيادة التعاون مع المؤسسات غير الحكومية الرئيسية والجماعات -
  المحرومة

2007:  
2015: 

تكاليف مشاريع الطرق المخصصة والمنفقة على البنية %  نسبة -
  المروريةةالتحتية للسالم

2007:  
2015: 

فحصها وتنفيذها على / المسافات التي تمت مراجعتها%  نسبة -
 الطرق في المناطق المدنية 

2007:  
2015:  

فحصها وتنفيذها في / التي تمت مراجعتها المسافات%  نسبة -
 الطرق داخل المناطق المدنية 

2007:  
2015: 

ا مع تقييم تأثير السالمة في المعاد تأهيله/ الطرق الجديدة%  نسبة -
 آافة المراحل 

2007:  
2015:  

  :2007  السالمة المرورية إرشادات فحص -
2015:: 

  :2007 المرافق المعزولة على طول الطرق في المناطق المدنية %  نسبة -
2015:  

  :2007  المرافق المعزولة على عرض الطرق%  نسبة -
2015:  

بنية تحتية أآثر أمنا لكافة مستخدمي الطرق 
 

  
انخفاض أعداد مستخدمي الطرق الريفية الذين تعرضوا %  نسبة -

 للحوادث 
2007:  
2015:  

  سالمة النقل الريفي
 

  :2007 انخفاض حوادث االصطدام بالحيوانات %  نسبة -
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2015: 

  :2007 الدول التي بها لوائح النقل المختلط من %  نسبة -
2015:  

لسالمة االدول التي بها لوائح ألقل حد من معايير من %  نسبة -
  المرورية

2007:  
2015:  

  :2007 الدول التي بها نظام تجميع بيانات المجتمع من %  نسبة -
2015:  

وسائل النقل المتوسطة التي بها مواد انعكاسية من %  نسبة -
 مضيئة

2007:  
2015: 

المحددة للمرآبات  عدد الدول التي بها أقل حد من المعايير -
 المستوردة والمعدلة 

2007:  
2015: 

  :2007   نسبة المرآبات اآللية-
2015: 

  :2007  الموافقة للمعايير -
2015: 

استبدال المرآبات ( الحد األدنى لعمر المرآبات المستوردة -
 )القديمة

2007:  
2015: 

سالمة (مالئمة المرآبات للطرق 
 )المرآبات

 

 منظم سيارات النقل العام وسيارات الشحن التي بهامن %  نسبة -
 السرعة 

2007:  
2015:  

 عدد وحدات إنقاذ الحاالت الطارئة المخصصة مقارنة بنسبة -
 السكان 

2007:  
2015: 

االستغاثات التي تمت تلبيتها عن طريق خدمات من %   نسبة-
 اإلسعاف 

2007:  
2015:  

  :2007 الدول التي تملك خدمات استدعاء الطوارئ من %  نسبة -
2015: 

الضحايا التي تلقت الرعاية الطبية خالل الساعة من %  نسبة -
 األولى من الحادثة 

2007:  
2015:  

  :2007 مرافق رعاية الطوارئ المتطورة من %  نسبة -
2015: 

  :2007 سيارات اإلسعاف المطابقة للمعايير من %  نسبة -
2015:  

  :2007 السكان موظفي الطوارئ المؤهلين لنسبة من %  نسبة -
2015: 

 رعاية الطوارئ 

  :2007   تغطية وحدات اإلعانة المجتمعية األولى على طول الممرات-
2015:  

 
 مع العام الذي 2015 بأآرا ويتوافق التاريخ المستهدف لعام السالمة المرورية مع العام الذي عقد فيه مؤتمر 2007 لعام األساسيةتوافق القيمة ت

على الرغم من اختالف الدول فيما بينها فيما يتعلق بمؤشرات األداء المقترح  يل نسبة حوادث الطرق إلى النصف،تعهدت فيه الدول اإلفريقية بتقل
على نحو مماثل أن تقوم الدول بتطوير مؤشرات أخرى آما يبدو  في إطار العمل وبالتالي يمكنها تحديد أهداف مختلفة للمؤشرات المتعددة، ويمكن

  .ع تخصصاتهاذلك ضروريا وبما يتوافق م
  



 74

   9الملحق 
 إعالن بوسان الوزاري

 
    فيالسالمة المروريةإعالن وزاري حول تحسين 

  المحيط الهاديآسيا ودول 
  

 التي حضرت المحيط الهادينحن، وزراء النقل في الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين للجنة االقتصادية واالجتماعية لدول آسيا و
   ،2006 نوفمبر 11 إلى 6، الذي عقد في بوسان، جمهورية آوريا، من الوزاري حول النقلالمؤتمر 

 
 بشأن 2003 نوفمبر 5 الصادر في 58/9 ورقم 2003 مايو 22 الصادر في 57/309 الجمعية العامة رقم ات قرارنشير إلى

 بشأن 2005 أآتوبر 26صادر في  ال60/5 ورقم 2004 أبريل 14 الصادر في 58/289القرار رقم ، والمروريةاألزمة العالمية للسالمة 
    العالمي، المرورية على الصعيدتحسين السالمة
 

، لمنظمة الصحة العالمية للعمل في تعاون وثيق مع لجان األمم المتحدة 58/289 إلى دعوة الجمعية العامة في قرارها آما نشير أيضا
    داخل منظومة األمم المتحدة،يةالسالمة المروراإلقليمية، والقيام بدور المنسق للمسائل المتعلقة ب

 
 1.2، والتي تشير التقديرات إلى أن العالمي حول الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور التقرير ونأخذ بعين االعتبار

    مليونا آخرون في جميع أنحاء العالم سنويا،50مليون شخص يلقون مصرعهم في حوادث الطرق ويصاب ما يقرب من 
 

 في المائة على 65 أن التقرير يوضح أنه من دون التزام جديد بالوقاية، يمكن أن تتزايد هذه األرقام بنسبة حوالي حظ أيضاوإذ نال
    عاما المقبلة، مما يجعل من إصابات حوادث المرور على الطرق أحد األسباب الثالثة األعلى التي تسبب أعباء المرض عالميا،20مدى الـ 

 
، المحيط الهادي أن حوالي نصف جميع وفيات حوادث المرور واإلصابات على مستوى العالم تقع في منطقة آسيا و منيساورنا القلق

   ومعظمهم من مستخدمي الطريق المعرضين للخطر، مثل المارة واألطفال وقائدي الدراجات النارية،
 

، وهو ما يدل ضمنا على ما يصاحب ذلك من زيادة في  التطور السريع للبنية التحتية للنقل البري والسيارات في المنطقةونالحظ
   الوفيات جراء حوادث المرور واإلصابات،

 
المعاناة اإلنسانية، واآلثار االجتماعية والعبء الثقيل على آاهل الفقراء من جراء حوادث الطرق، وآذلك تأثيرها  إلى نشعر بقلق بالغ

    في المائة من إجمالي الناتج القومي السنوي،3 إلى 1تي تقدر بما يتراوح بين على التنمية االقتصادية الوطنية، مع التكاليف ال
 

    التقدم الملحوظ الذي تم إنجازه فيما يتعلق بهذا الشأن،االطالع على
 

ائل في االتفاق بين الحكومات حول شبكة الطرق األسيوية الرئيسية يولي االهتمام الكامل لمسالمشارآة  األطراف مع االعتراف بأن
   ، مع تطوير الشبكة،السالمة المرورية

 
 هي مسالة سياسة عامة تثير قلقا آبيرا يتطلب التزاما سياسيا قويا وتدخالت فعالة إذا أردنا تقليل السالمة المرورية وندرك أيضا بأن

   اإلصابات والوفاة جراء حوادث المرور والمعاناة البشرية ذات الصلة،
 

المحيط  شخص ومنع وقوع عدد من اإلصابات الخطيرة التي تحدث على الطرق في آسيا و600.000اة  إنقاذ حيونعمل جاهدين على
   ،2015 إلى 2007 خالل الفترة من الهادي

العالمي حول الوقاية من اإلصابات  األعضاء واألعضاء المنتسبين للجنة، في هذا الصدد، لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ندعو
 المرورية  بشأن تحسين السالمة2005 أآتوبر 26 الصادر في 60/5، وذلك تمشيا مع قرار الجمعية العامة رقم ادث المرورالناجمة عن حو
    العالمي،على الصعيد

 
  :التالية المجاالت في السالمة المرورية مسألة لمعالجة للجنة المنتسبين واألعضاء األعضاء أدعو آما

 
   ؛ت أولوية سياسية ذاالسالمة المروريةجعل قضية )أ(
 فيهم األطفال وآبار السن من المواطنين والمشاة، ومستخدمي اجعل الطرق أآثر أمانا لمستخدمي الطرق المعرضين للخطر، بم) ب(

   العربات غير المزودة بمحرآات، وقائدي الدراجات البخارية، والمعوقين؛
   ؛")مساعدة على تجنب الصدماترق البناء الط("جعل الطرق أآثر أمانا وتقليل خطورة الحوادث ) ج(
   ؛المسئولةجعل المرآبات أآثر أمانا وتشجيع إعالنات المرآبات ) د(
   تحسين أنظمة الطرق الوطنية واإلقليمية، اإلدارة والتطبيق؛) هـ(
   تحسين التعاون وتعزيز الشراآات؛) و(
   ؛المروريةوضع الطريق السريع اآلسيوي آنموذج للسالمة ) ز(
   . للعامة، والشباب والسائقينالسالمة المروريةديم التعليم الفعال حول الوعي بتق) ط(

 
   : السكرتير التنفيذينطالب

 
   إعطاء األولوية لتعبئة الموارد من مصادر محلية ودولية لتنفيذ هذا اإلعالن؛) أ(
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ضع مبادرات جديدة، والسيما من أجل تحسين  والمؤآدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي ووالسالمة المروريةتعزيز مبادرات ) ب(
    على طول شبكة الطرق األسيوية الرئيسية؛السالمة المرورية

العمل عن آثب مع منظمة الصحة العالمية، واللجان اإلقليمية األخرى، وغيرها من المنظمات الدولية والمتعددة األطراف ذات ) ج(
لتعاون بأسلوب تعاوني مع مختلف المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، الصلة في تنفيذ هذا اإلعالن، ولمواصلة تعزيز ا

   ، وبوجه خاص، القطاع الخاص؛السالمة المروريةوالمنظمات دون اإلقليمية التي تلعب دورا متزايد األهمية في تحسين 
غيرها من المنظمات الدولية والمتعددة األطراف ذات العمل عن آثب مع منظمة الصحة العالمية، واللجان اإلقليمية األخرى، و) د(

الصلة في تنفيذ هذا اإلعالن، وعلى مواصلة تعزيز التعاون بأسلوب تعاوني مع مختلف المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، 
   ، وبوجه خاص، القطاع الخاص؛السالمة المروريةفهي تلعب دورا متزايدا األهمية في تحسين 

  .تعزيز التواصل فيما بين المنظمات الوطنية ودون اإلقليمية التي تدعم تنفيذ هذا اإلعالن) هـ(
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  10الملحق 

 *قوائم المراجعة الخاصة بقدرات الدول لدى البنك الدولي
 

  الترآيز على النتائج على مستوى النظام :1قائمة المراجعة  )ظ(
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

     رات للتكاليف االجتماعية للحوادث؟ تقديل تتوفره
     هل تتوافر البيانات حول أعداد الوفيات واإلصابات؟

   الطريق؟وحديد المخاطر التي واجهها مستخدمهل تم ت
 ن؟والسائق •
 الرآاب؟ •
  الدراجات البخارية؟دةقا •
 المشاة؟ •
  الدراجاتدةقا •
 األطفال؟ •
 آخرون؟ •

    

      على المدى الطويل بشكل رسمي؟السالمة المروريةاء في مجال هل تم وضع رؤية وطنية لتحسين األد

  هل تم وضع األهداف الوطنية واإلقليمية ألداء السالمة المحسن؟
 أهداف التكلفة االجتماعية؟ •
 أهداف النتائج النهائية؟ •
 أهداف النتائج المتوسطة؟ •
 أهداف نتائج التدخل؟ •
 أهداف المجموعات المعرضة للخطر؟ •
 عة؟أهداف الصنا •
 أهداف أخرى؟ •

    

هل تم تحديد جميع الجهات المسئولة عن تحسين أداء السالمة وهل تم تعيننها رسميا لمحاسبتها عن األداء الذي 
  تحقق لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟

 الطرق السريعة؟ •
 الشرطة؟ •
 النقل؟ •
 التخطيط؟ •
 العدالة؟ •
 الصحة؟ •
 التعليم؟ •
 أخرى؟ •

    

ات الصناعة، والمجتمع واألعمال من أجل تحسين طرق أداء السالمة بوضوح لتحقيق هل تم تحديد مسئولي
 الترآيز على النتائج المرجوة؟

    

هل تم إجراء مراجعات األداء العادية لتقييم التقدم المحرز وإجراء تحسينات لتحقيق الترآيز على النتائج 
 المرجوة؟

    

     لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟للسالمة المرورية لجهود الوطنية  رائدة لتوجيه اهيئةإنشاء رسميا هل تم 

أو وثائق السياسات واتفاقيات األداء السنوية لتحقيق الترآيز / الرائدة في التشريعات وهيئةهل تم تحديد دور ال
 على النتائج المرجوة؟

    

 
  وى التدخلالترآيز على النتائج على مست :5 – 2قائمة المراجعة  )2(

  التخطيط، التصميم، التشغيل واستخدام شبكة الطرق :2قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

هل تم وضع معايير السالمة الشاملة والقواعد وما يرتبط بها من أهداف األداء لتخطيط وتصميم وتشغيل 
  واستخدام الطرق لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟

 ة؟الطرق الوطني •
 الطرق اإلقليمية؟ •
 الطرق الريفية؟ •
 الطرق داخل المدينة؟ •

    

هل تعد نظم االمتثال مناسبة لضمان االلتزام ) الوطنية، اإلقليمية، الريفية، والمدينة(لكل فئة من الطرق 
  محددة لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟الالسالمة وقواعد بمعايير 
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 ؟السالمة المروريةتقييم تأثير  •
 ؟السالمة المروريةمراجعة  •
 ؟السالمة المروريةالتحقق من  •
 إدارة األماآن الخطرة؟ •
 إدارة سالمة الشبكة؟ •
 إدارة السرعة؟ •
 إدارة الكحوليات؟ •
 إدارة أحزمة األمان؟ •
 إدارة الخوذات؟ •
 إدارة اإلرهاق؟ •

 أولويات السالمة بتحقيق بهذه المعايير والقواعدونظم االمتثال المحددة السالمة وقواعد معايير  تقومهل 
 مجموعات مستخدمي الطريق المعرضة للخطر لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟ل

    

     الممارسات الدولية الجيدة؟المحددة ونظم االمتثال بهذه المعايير والقواعد السالمة وقواعد  معاييرتضاهي هل 

  بكة الطرقدخول وخروج المرآبات إلى ومن ش :3قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

هل تم وضع معايير السالمة الشاملة والقواعد وما يرتبط بها من أهداف األداء لتنظيم دخول وخروج 
  المرآبات وما يتصل بها من معدات السالمة من وإلى شبكة الطرق لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟

 المرآبات الخاصة؟ •
 المرآبات التجارية؟ •
 مرآبات النقل العام؟ •
 خوذات الدراجات البخارية؟ •
 خوذات الدراجات؟ •

    

هل تعد نظم االمتثال مناسبة ) الخاصة، التجارية، العامة، والخوذات(لكل فئة من المرآبات ومعدات السالمة 
  محددة لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟ال السالمة وقواعد لضمان االلتزام بمعايير

 رآبة؟شهادة الم •
 فحص المرآبة؟ •
 فحص الخوذة؟ •

    

 أولويات السالمة بتحقيق ونظم االمتثال بهذه المعايير والقواعدالسالمة المحددة وقواعد  معايير تقومهل 
 مجموعات مستخدمي الطرق المعرضة للخطر لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟ل

    

      الممارسات الدولية الجيدة؟االمتثال بهذه المعايير والقواعدالمحددة ونظم السالمة وقواعد معايير تضاهي هل 

  دخول وخروج المرآبات إلى ومن شبكة الطرق :4قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

هل تم وضع معايير السالمة الشاملة والقواعد وما يرتبط بها من أهداف األداء لتنظيم دخول وخروج 
  لى شبكة الطرق لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟مستخدمي الطريق من وإ

  المرآبات الخاصة والرآاب؟دةقا •
o السيارات؟ 
o المرآبات الثقيلة؟ 
o الدراجات البخارية الصغيرة؟ 
o  الدراجات 

  المرآبات التجارية؟دةقا •
  مرآبات النقل العام؟دةقا •

o التاآسي؟ 
o الحافالت؟ 
o ور؟وتالمرآبات بدون الم 

    

هل تعد نظم االمتثال مناسبة لضمان االلتزام ) الخاصة، التجارية، العامة( المرآبات دةقا فئاتلكل فئة من 
  محددة لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟ال السالمة وقواعد  بمعايير
 اختبار قائدي المرآبات؟ •
 نقاط الفحص على جانب الطريق؟ •

    

 واألنظمة ذات الصلة أولويات السالمة من مجموعات هل تعالج معايير السالمة المحددة والتقيد بالقواعد
  مستخدمي الطريق المعرضة للخطر لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟

  السن؟ارالمرآبات صغ قادة •
 المرآبات األآبر سنا؟ قادة •
 المرآبات التجارية؟ قادة •
 مرآبات النقل العام؟ قادة •

    

      الممارسات الدولية الجيدة؟ونظم االمتثال بهذه المعايير والقواعدالمحددة السالمة وقواعد معايير تضاهي هل 
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  شفاء وإعادة تأهيل ضحايا التصادمات على شبكة الطرق :5قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

ة هل تم وضع معايير السالمة الشاملة والقواعد وما يرتبط بها من أهداف األداء لتنظيم عملية شفاء وإعاد
  تأهيل ضحايا التصادمات على شبكة الطرق لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟

 قبل الذهاب إلى المستشفى؟ •
 المستشفى؟داخل  •
 الرعاية طويلة المدى؟ •

    

هل ) المستشفى، الرعاية طويلة المدىفي قبل الدخول إلى المستشفى، (لكل فئة من خدمات ما بعد التصادم 
محددة لتحقيق الترآيز على النتائج ال السالمة قواعد و سبة لضمان االلتزام بمعاييرتعد نظم االمتثال منا

 المرجوة؟

    

بتحقيق أولويات السالمة  ونظم االمتثال بهذه المعايير والقواعدالسالمة المحددة وقواعد  معايير تقومهل 
 لمرجوة؟مجموعات مستخدمي الطريق المعرضة للخطر لتحقيق الترآيز على النتائج ال

    

      الممارسات الدولية الجيدة؟ المحددة ونظم االمتثال بهذه المعايير والقواعدالسالمة وقواعد معايير تضاهي هل 

  الترآيز على النتائج على مستوى العمل اإلداري المؤسسي :11 – 6قائمة المراجعة  )3(
  التنسيق :6قائمة المراجعة 

 ال معلق جزئي نعم األسئلة
      من أجل تحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟لهيئاتنسيق التدخالت أفقيا عبر ام تهل ت

 المدينة لتحقيق الترآيز على هيئات الوطنية واإلقليمية والمحلية وهيئاتنسيق التدخالت رأسيا بين الهل تم ت
 النتائج المرجوة؟

    

والصناعة، والمجتمعات وقطاع األعمال، لتحقيق ، هيئاتهل تم تكوين تدخالت قوية إلنشاء شراآات بين ال
 الترآيز على النتائج المرجوة؟

    

     هل تم وضع اللجان البرلمانية وإجراءات دعم عملية التنسيق لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟

  التشريع :7قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

يعية التي تدعم التدخالت ووظائف اإلدارة المؤسسية آافية لتحقيق الترآيز هل تعد األدوات واإلجراءات التشر
 على النتائج المرجوة؟

    

هل يتم مراجعة األدوات واإلجراءات التشريعية التي تدعم التدخالت ووظائف اإلدارة المؤسسية بشكل منتظم 
 لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة؟

    

   التمويل والمواردتوزيع :8قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

هل تعد آلية التمويل المستدام التي تدعم التدخالت ووظائف اإلدارة المؤسسية مناسبة لتحقيق الترآيز على 
  النتائج المرجوة؟

 الميزانية المرآزية؟ •
 التمويل الخاص بالطرق؟ •
 الرسوم؟ •
 الموارد األخرى؟ •

    

توزيع الموارد التي تدعم التدخالت ووظائف اإلدارة المؤسسية مناسبة لتحقيق هل تعد اإلجراءات الرسمية ل
  الترآيز على النتائج المرجوة؟

 فعالية تقدير التكاليف؟ •
 الفائدة من التكلفة؟ •

    

     اإلحصائية الرسمية والقيمة ذات الصلة لإلصابات لتوجيه قرارات تخصيص الموارد؟ للنماذجهل هناك قيمة 
لية التمويل وإجراءات تخصيص الموارد التي تدعم التدخالت ووظائف اإلدارة المؤسسية آافية هل تعد آ

 لتحقيق الترآيز على النتائج المرجوة
    

  الترويج :9قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

 لتحقيق الترآيز  مسئوليات الحكومة، والصناعة، والمجتمع واألعمال للسالمة بانتظام وبنشاطم تعزيزتهل 
  على النتائج المرجوة؟

 أهداف االتصاالت؟ •
 الجمهور المستهدف؟ •
 الرسائل األساسية؟ •
 وسائل اإلعالم؟ •
 معدل التكرار ومدى الوصول؟ •
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   والتقييمصدالر :10قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

هل تعد النظم المستدامة ) ق داخل المدينةالوطنية واإلقليمية والمحلية، والطر(لكل فئة من الطرق بالنسبة 
مناسبة لجمع وإدارة البيانات عن حوادث الطرق، وعدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن الحوادث، وجميع ما 

 مستخدم الطريق، لتحقيق الترآيز المطلوب عن النتائج؟الخاصة بالعوامل / المرآبة / ق يالطرمحيط يتعلق ب

    

هل تعد النظم المستدامة ) الوطنية واإلقليمية والمحلية، والطرق داخل المدينة(الطرق لكل فئة من بالنسبة 
مناسبة لجمع وإدارة البيانات عن الحرآة المرورية على شبكة الطرق، وسرعة المرآبات وأحزمة األمان 

 والخوذات ومعدالت التحذير، لتحقيق الترآيز المطلوب عن النتائج؟

    

السالمة الدورية هل تعد استبيانات تصنيف ) الوطنية، اإلقليمية، الريفية، والمدينة( الطرق لكل فئة منبالنسبة 
محددة لتحقيق الالسالمة وقواعد ها لضمان االلتزام بالجودة المناسبة لضمان االلتزام بمعايير ؤوالتي يتم إجرا

  الترآيز على النتائج المرجوة؟
 تقيم المخاطر؟ •
 نقاط حماية الطرق؟ •

    

هل تعد نظم جمع وإدارة ) الوطنية واإلقليمية والمحلية، والطرق داخل المدينة(لكل فئة من الطرق النسبة ب
  لتحقيق الترآيز المطلوب عن النتائج؟مناسبة البيانات عن آميات النتائج لتدخالت السالمة التي تم تنفيذها، 

 معالجات هندسة السالمة؟ •
 عمليات الشرطة؟ •
 األنشطة التعليمية؟ •
 ألنشطة الترويجية؟ا •
 تدريب قائدي المرآبات؟ •
 اختبار المرآبات؟ •
 خدمات الطوارئ الطبية؟ •

    

هل تعد استبيانات ) الخاصة، التجارية، العامة، والخوذات(لكل فئة من المرآبات ومعدات السالمة بالنسبة 
لتحقيق الترآيز على النتائج محددة ال السالمة وقواعد تصنيف السالمة الدورية مناسبة لضمان االلتزام بمعايير

  المرجوة؟
 اختبار التصادم؟ •
 اختبار الخوذة؟ •

    

هل ) المستشفى، الرعاية طويلة المدىفي قبل الدخول إلى المستشفى، (لكل فئة من خدمات ما بعد التصادم 
لتحقيق السالمة المحددة وقواعد  لضمان االلتزام بمعايير  مناسبةتعد استبيانات تصنيف السالمة الدورية

 الترآيز على النتائج المرجوة؟

    

 نظم معمول بها لمراقبة وتقييم أداء السالمة مقارنة باألهداف بانتظام لتحقيق الترآيز على النتائج توجدهل 
 المرجوة؟

    

 المشارآة والشرآاء الخارجيين والجهات المعنية من الوصول لجميع البيانات التي تم هيئاتهل تتمكن جميع ال
 معها؟ج

    

 البحث والتطوير ونقل المعرفة 11قائمة المراجعة 
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

بحيث تحقق الترآيز على  الوطنيالمرورية على الصعيد  لبحث وتطوير السالمة إستراتيجيةوضع تم هل 
 النتائج المرجوة؟

 عوامل المرآبة؟ •
 عوامل الطريق السريع؟ •
 العوامل البشرية؟ •
 سية؟العوامل المؤس •
 العوامل األخرى؟ •

    

  بحيث تحقق الترآيز على النتائج المرجوة؟ وطنية مستقلة للسالمة المروريةبحث هل أنشئت مؤسسات
 عوامل المرآبة؟ •
 عوامل الطريق السريع؟ •
 العوامل البشرية؟ •
 العوامل المؤسسية؟ •
 العوامل األخرى؟ •

    

  الترآيز على النتائج المرجوة؟هل تمت صياغة البرامج الفعلية والتجريبية بحيث تحقق
 عوامل المرآبة؟ •
 عوامل الطريق السريع؟ •
 العوامل البشرية؟ •
 العوامل المؤسسية؟ •
 العوامل األخرى؟ •

    

نتائج البحث والتطوير الخاص بالسالمة الوطنية على الطرق بحيث للترويج لآليات ووسائل اإلعالم  توجدهل 
 تحقق الترآيز على النتائج المرجوة؟
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 مرات؟مؤت •
 ندوات؟ •
 التدريب؟ •
 الدوريات؟ •
 غير ذلك؟ •
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   الرائدة ووظائف اإلدارة المؤسسيةهيئةدور ال 12قائمة المراجعة  )4(
 ال معلق جزئي نعم األسئلة

 الوظيفة اإلدارية   فيبفاعلية) de facto lead agency( الرائدة الهيئات /هيئةهل تساهم ال
 ؟‘الترآيز على النتائجب’الخاصة 
 رفيعة اإلستراتيجيةمن خالل المراجعة الدقيقة للسالمة المرورية يم األداء الحالي تقي •

 المستوى؟
 على المدى الطويل؟للسالمة المرورية العمل على تبني رؤية بعيدة المدى  •
 تحليل ما يمكن تحقيقه في المدى القصير؟ •
وضع ، وريةالسالمة المروشرآاء  وضع أهداف آمية مناسبة بالموافقة المشترآة بين •

 المرجوة؟والمحصالت  على األدلة اإلستراتيجية حول هذه النتائج خطة قائمة
 وضع آلية لضمان مسؤولية الجهات المعنية عن النتائج؟ •

    

بعملية  في الوظيفة اإلدارية الخاصة) de facto lead agency( الرائدة الهيئات/هيئةهل تساهم ال
 ؟ ‘تنسيقال

  المرآزية؟التنسيق األفقي للحكومة •
 واإلقليمية للحكومات؟ التنسيق الرأسي على المستويات المرآزية •
للشراآات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع  االتفاق على أهداف محددة •

 ورجال األعمال على المستوى المرآزي واإلقليمي والمحلي؟ المدني
 العالقات البرلمانية؟ •

    

اإلدارية الخاصة في الوظيفة بفاعلية ) de facto lead agency(الرائدة  الهيئات/هيئةهل تساهم ال
 ؟‘تشريعاتالوضع ب’

حتياجات التشريعية لتحقيق نتائج في ما يتعلق ببدائل أخرى وإجراء تقييمات االمراجعة  •
 للتكاليف والمنافع؟

 تحديث قواعد ومعايير قابلة للتنفيذ؟/ استشارات حول تطوير  •
 مة الرئيسية؟تعزيز قواعد السال •
  إيجاد الحلول التشريعية في البرامج البرلمانية والحكومية؟ •

    

  الوظيفة اإلدارية الخاصة فيبفاعلية) de facto lead agency( الرائدة الهيئات/هيئةهل تساهم ال
 ؟‘وتخصيص الموارد إيجادب’

 ؟المروريةلسالمة ا تأمين الوصول إلى مصادر مستدامة، سنوية لتمويل  •
 ضع إجراءات لتوجيه عملية تخصيص الموارد عبر برامج السالمة؟و •

    

  في الوظيفة اإلدارية الخاصةبفاعلية) de facto lead agency( الرائدة الهيئات/هيئةهل تساهم ال
 ؟‘تعزيزبعمليات ال’

 ؟المروريةتعزيز رؤية بعيدة المدى للسالمة  •
 التعزيز والترويج على أعلى مستوى؟ •
 ت متعددة من التدخل الفعال؟تعزيز قطاعا •
 ؟المرورية من السياسات الداخلية للسالمة نماذج رائدة  •
 تطوير ودعم برامج تقييم السالمة؟ •
 إجراء الدعاية الوطنية؟ •
 تشجيع الترويج على المستوى المحلي؟ •

    

الخاصة في الوظيفة اإلدارية بفاعلية ) de facto lead agency( الرائدة الهيئات/هيئةهل تساهم ال
 ؟‘الرصد والتقييم’بعمليات 
لوضع ورصد  ضمان وجود نظم البيانات المناسبة، والروابط والقدرة على اإلدارة •

 األهداف واالستراتيجيات؟
 وأدائها بشفافية؟للسالمة المرورية  الوطنية اإلستراتيجية مراجعة •
 إجراء أي تعديالت ضرورية لضمان تحقيق النتائج ؟ •

    

في الوظيفة اإلدارية الخاصة بفاعلية ) de facto lead agency( الرائدة الهيئات/ةهيئهل تساهم ال
 ؟‘البحث والتطوير ونقل المعرفة’بعمليات 
 تطوير القدرات في مجال البحوث المتعددة التخصصات، ونقل المعرفة؟ •
 ، والبرنامج السنوي؟السالمة المرورية وطنية لبحوث إستراتيجيةوضع  •
 ؟السالمة المروريةمويل المستدام ألبحاث  تأمين مصادر الت •
 التدريب وتبادل المعلومات المهنية؟ •
 وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات؟ •
 إعداد مشاريع اإلعالن العملي؟ •

    

 2009، *بليس و برين
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