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إننـــي أهيـــب بجميـــع الـــدول األعضـــاء، والوكـــاالت الدوليـــة، ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني، ودوائـــر 
ـــاألعمـــال التجاريـــة، وقيـــادات المجتم ض هـــذا العقـــد عـــن عـــات المحليـــة، العمـــل علـــى ضـــمان تمخُّ

ن علـــى الحكومـــات إصـــدار خططهـــا نات حقيقيـــة ملموســـة. وكخطـــوة فـــي هـــذا االتجـــاه، يتعـــيّ تحسُّـــ
  .2011مايو  أيار/ 11الوطنية للعقد، عند إطالقه عالميًا في 

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

ة إحـراز مرامـي َيـغْ تعمل على تيسـير التـدابير المنسـقة والمتسـقة بُ  تكون بمثابة وثيقة توجيهيهلهذه الخطة  أعدت
م سياقًا يوضح الخلفية واألسـباب . وهي تقدّ 2020 – 2011وأهداف عقد العمل من أجل السالمة على الطرق 

د العمـل هـذا. وتعمـل الخطـة العالميـة كـأداة لـدعم إعـداد الكامنة وراء إعالن الجمعية العامة لألمـم المتحـدة، لعقـ
يسمح بالتنسيق بين األنشطة على الصـعيد  اً م فيه إطار خطط العمل الوطنية والمحلية، في ذات الوقت الذي تقدّ 

لجمهــــور عــــريض يشــــمل ممثلــــين للحكومــــات الوطنيــــة والمحليــــة، والمجتمــــع المــــدني،  ةموجهــــ هــــيو العــــالمي. 
  تي ترغب في ترتيب أنشطتها في العقد القادم، وفقًا لإلطار العالمي.والشركات الخاصة ال

  
  الخلفية  -2
  
  حجم المشكلة، واالتجاهات المتزايدة  2-1
  

وفـاة  3000مـا يربـو علـى  أي - شـخص مليـون 1.3بحياة نحـو  كل عام تودي تصادمات المرور على الطرق
كمـا يتعـايش مـا بـين عشـرين وخمسـين مليونـًا  المركبـات. متخـذيالمصـابين مـن غيـر هـؤالء ونصف  –كل يوم 

، وتعــد هــذه اإلصـــابات ســببًا مهمــًا للعجـــز فــي العـــالم قاتلــة ناجمـــة عــن التصـــادماتآخــرين مــع إصـــابات غيــر 
طـرق فـي البلـدان المتوسـطة الـدخل قاطبة. ويقع تسعون بالمئة من الوفيات الناجمة عن حـوادث المـرور علـى ال

المســــجلة فــــي العــــالم. وتعتبــــر  المركبــــاتتــــي تمتلــــك أقــــل مــــن نصــــف أســــطول والبلــــدان المنخفضــــة الــــدخل، وال
 5بــين ســن  النــاس لوفيــاترق مــن األســباب الثالثــة الرئيســية اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى الطــ

ــ عامــًا. ومــا 44ســنوات و أن تصــبح اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث  فيتوقــعة، لــم يــتم اتخــاذ تــدابير فوريــة فعال
وفــاة كــل  مليــون 2.4عــن زهــاء  مــا يســفروهــو علــى الطــرق، خــامس ســبب رئيســي للوفيــات فــي العــالم، المــرور 

المحركات اآلليـة، دون أن يطـرأ تحسـن كـاف علـى استخدام ويعزى هذا، نوعًا ما، إلى الزيادة السريعة في  عام.
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ــدِّ اســتخدام تخطــيط تراتيجيات الســالمة علــى الطــرق، و اســ الناجمــة عــن  االقتصــاديةر أن العواقــب األراضــي. وُق
مــــن النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي لبلــــدان العــــالم، ليصــــل  ٪3و ٪1تصــــادمات المركبــــات اآلليــــة، تتــــراوح مــــا بــــين 

علـى الطـرق، سـيحد مـن وحـاالت اإلماتـة مليار دوالر. إن تقليص اإلصـابات  500اإلجمالي إلى ما يربو على 
  .أكثر إنتاجاً في أغراض المعاناة، ويحفز النمو، ويوفر الموارد الستخدامها 

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

على البيئة العالمية بأسرها. فالعديد من ربوع العـالم و بل لسلبية األخرى على صحة اإلنسان، عدد من العواقب ا
الـذي اليـزال يعتمـد بشـدة علـى الـنفط  –ير البينات إلى أن النقل البـري تعاني بالفعل من آثار تغير المناخ، وتش

ة علـــى الصـــعيد العـــالمي. ومثـــل هـــذه االنبعاثـــات تـــؤثر علـــى ات الدفيئـــنبعاثـــات غـــاز امـــن  ٪14مســـؤول عـــن  –
مـن  صحة اإلنسان تأثيرًا مباشرًا من خالل تلوث الهواء، واآلثار التنفسية المترتبة عليه، كما تتأثر الصحة سـلباً 

  الحد من النشاط البدني نتيجة االعتماد على المواصالت اآللية.خالل 
  

الدفيئــة، وللحــد مــن تأثيرهــا علــى تغيُّــر  اتل لتقلــيص انبعاثــات غــاز بُ القــرار حــول العــالم إلــى ُســ صــانعوويســعى 
لســالمة المنــاخ علــى الصــعيد العــالمي. ومــن ثــم فــإن األنشــطة المتخــذة كجــزء مــن تــدابير عقــد للعمــل مــن أجــل ا

علــى الطــرق، ســتؤثر أيضــًا علــى الخطــوات المتخــذة لتحســين ُنُظــم النقــل المضــمون االســتمرار، كإحــدى الطــرق 
وطــأة تغيــر المنــاخ. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن تقلــيص اســتخدام المركبــات اآلليــة مــن خــالل تعزيــز  مــنللتخفيــف 

إلـــى تقلـــيص  ســـيؤدي ،لحركـــة النشـــطةًا ونظافـــة، وتشـــجيع ااســـتخدام أشـــكال مـــن المواصـــالت العامـــة أكثـــر أمنـــ
بمــا فيهــا الحــد مــن اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور  ،صــحيةمنــافع  ويصــاحبهالدفيئــة،  اتانبعاثــات غــاز 
  على الطرق.

  
  المبادرات المجدية  2-2
  

إن اإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى الطــرق يمكــن توقيهــا؛ إذ تشــير التجربــة إلــى أن وجــود وكالــة 
العناصــر الحاســمة فــي  نمــ ،أهـداف يمكــن قياســها لهمــااســتراتيجية وطنيتــين  وأة ذات تمويــل كــاف، وخطــة رائـد

ى االستجابة المضـمونة االسـتمرار للسـالمة علـى الطـرق. وتتضـمن التـدخالت الفعالـة إدراج سـمات السـالمة علـ
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والمطالبــة ر أمنــًا، أكثــ ؛ وتصــميم طــرقالنقــلوتخطــيط  الطــرق، فــي طــرق اســتخدام األراضــي وتخطــيط الحضــر
للســالمة علــى الطــرق للمشــروعات اإلنشــائية الجديــدة؛ وتحســين خصــائص الســالمة فــي  ةمســتقل مراجعــةبــإجراء 

؛ وسيطرة الشـرطة علـى السـرعة بفعاليـة مـن خـالل اتخـاذ تـدابير لتهدئـة المـرور؛ النقل العامالمركبات؛ وتحسين 
األطفـال؛ ووضـع وٕانفـاذ حـدود  وأحزمـة سـالمة، والخـوذات، ووضع وٕانفاذ قوانين تتطلب استخدام أحزمة المقاعد

التصـادم. والمـراء فـي أن  بعـدعلـى الطـرق  التصـادملتركيز المسكرات في دم السائقين؛ وتحسـين رعايـة ضـحايا 
فـــي دعـــم إنفـــاذ التـــدابير التشـــريعية مـــن خـــالل زيـــادة الـــوعي مهـــم بـــدور أيضـــًا العامـــة تضـــطلع  حمـــالت التوعيـــة
  وبات المصاحبة لخرق القانون.بالمخاطر وبالعق

  
 اكتساب زخم  2-3

  
تـداعيات صـحية واقتصـادية  لهـا ،هنالك وعي متنام بأن الوضع الراهن للسالمة على الطـرق يمثـل أزمـة حقيقيـة

تهــدد مــا أحــرز مــؤخرًا مــن مكاســب تنمويــة وصــحية، وبــالرغم مــن أن قضــية الســالمة علــى  ،واجتماعيــة مــدمرة
أن األنشــطة المرتبطــة بهــا اكتســبت زخمــًا علــى الصــعيد الــدولي فــي العقــد األخيــر.  الطــرق ليســت بالجديــدة، إال

وتم إعداد عدد من الوثائق تصف جسامة وضع اإلصابات الناجمة عن حـوادث المـرور علـى الطـرق، وتأثيرهـا 
فـي االجتماعي والصحي واالقتصادي، وعوامل اختطـار محـددة، والتـدخالت الفعالـة. وقـد سـاعدت هـذه الوثـائق 

إعطاء زخم لتبّني عدد من القرارات التي تطالب الدول األعضاء والمجتمع الدولي بإدراج السالمة علـى الطـرق 
أواصــر التعــاون  للعمــل. وطالبــت القــرارات بتقويــة ددةمحــبوصــفها قضــية سياســات عالميــة، مــع تقــديم توصــيات 

معنـــي بالتعـــاون فـــي مجـــال الســـالمة علـــى الـــدولي. وكاســـتجابة لهـــذه الـــدعوة، تـــم إنشـــاء فريـــق األمـــم المتحـــدة ال
الطرق، برئاسة منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة كنواب للـرئيس بالتنـاوب. 

، والمؤسسـات، غيـر الحكوميـةوقد عمل هذا الفريـق علـى لـم شـمل المنظمـات الدوليـة، والحكومـات، والمنظمـات 
  .2004يق االستجابة الفعالة لقضايا السالمة على الطرق اعتبارًا من عام وكيانات القطاع الخاص لتنس

  
ال تكفــي لوقــف الزيــادة المتوقعــة فــي معــدالت الوفيــات  ةومــع هــذا، فــإن المبــادرات ومســتويات االســتثمار الراهنــ

العـام لألمـم الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، أو إعادتها إلى معدالتها األولى. وقد أشار تقريـر األمـين 
حول األزمة العالمية للسالمة على الطرق، أنه بالرغم من وجود بينات علـى تنـامي الـوعي  2009المتحدة لعام 
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وااللتــزام بقضــايا الســالمة علــى الطــرق، إال أن مســتويات اإلرادة السياســية والتمويــل ال تتناســب مطلقــًا مــع حجــم 
ب رؤيــة طموحــة، وزيــادة االســتثمار، أن هــذه األزمــة تتطلــالمشــكلة. وخلــص األمــين العــام لألمــم المتحــدة إلــى 

وقــد ألقــي الضــوء علــى المــؤتمر الــوزاري العــالمي األول حــول الســالمة علــى الطــرق  واالرتقــاء بمســتوى التعــاون.
  بوصفه فرصة كبيرة لبلورة خطط العمل وتحفيز خطوات العمل التالية.

  
  ى الطرق؟لماذا نحتاج إلى عقد للعمل من أجل السالمة عل  -3
  

دعـوة إلـى تخصـيص عقـد للسـالمة علـى ، 2009في العـالم فـي تقريرهـا لعـام أطلقت لجنة السالمة على الطرق 
الطــرق. وحظــي االقتـــراح بتأييــد طيــف كبيــر مــن الشخصــيات العامــة، فضــًال عــن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي 

الــذي  2009م المتحــدة فــي تقريــره لعــام بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق. وقــد حــث األمــين العــام لألمــ
الدول األعضاء على دعم الجهود الراميـة إلـى تخصـيص عقـد لهـذا الغـرض. فتخصـيص  قدمه للجمعية العامة،

لســالمة علــى الطــرق علــى الصــعيد ل ، دعمــاً عقــد ســيهيئ الفرصــة للتنســيق بــين األنشــطة علــى المــدى الطويــل
  اإلقليمي والوطني والمحلي.

  
أنــه قــد حــان األوان لتســريع وتيــرة فــي العــالم، علــى الرئيســيون المعنيــون بالســالمة علــى الطــرق  واتفــق الشــركاء

البلــدان المتوســطة الــدخل، باإلضــافة إلــى و الــدخل االســتثمار فــي الســالمة علــى الطــرق فــي البلــدان المنخفضــة 
إعــادة التفكيــر فـــي  مــن خـــالل ،عــداد استـــراتيجيات وبــرامج مضـــمونة االســتمرار لتعزيــز الســـالمة علــى الطــرقإ

تغييــر األســاليب المتبعــة لقيــاس  فضــًال عــنالعالقـة بــين النــاس والطــرق، وتشــجيع اســتخدام المواصــالت العامــة، 
. ونحن نعي عوامـل االختطـار األساسـية، كمـا نعـي التـدابير المضـادة النقلفي سياسات الـُمْحَرز التقدُّم الوطني 

الممـــولين، و تعاونيـــة تجمـــع معـــًا األطـــراف الدوليـــة األساســـية،  بنـــىك بالفعـــل لـــالفعالـــة فـــي التصـــّدي لهـــا. وهنا
ن ثمارات. ولكن اليزال يعوزنا عنصـرالدعم تسريع وتيرة األنشطة واالستتمويل والمجتمع المدني، كما يوجد آلية 

  .واإلرادة السياسية ةالكافي المواردن أال وهما اأساسي
  

يشجع االلتزام السياسي وااللتزام بتوفير الموارد سواء على الصـعيد  إن تحديد عقد سيوفر إطارًا زمنيًا للعمل مما
العـــالمي أو الصـــعيد الـــوطني. وقـــد يســـتخدم المـــانحون العقـــد كمحفـــز إلدراج الســـالمة علـــى الطـــرق فـــي بـــرامج 
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 المساعدة لـديهم. ويمكـن للبلـدان المنخفضـة الـدخل والبلـدان المتوسـطة الـدخل االسـتفادة منـه فـي التعجيـل بتبّنـي
إحـراز تقـّدم فـي االرتقـاء دان المرتفعة الدخل فسـتنتفع منـه فـي برامج فعالة وعالية الفعالية لقاء التكاليف. أما البل

  بأداء السالمة على الطرق لديها، وفي تبادل خبراتها ومعارفها مع اآلخرين.
  

عقدًا للعمل مـن أجـل  2020-2011 الفترة لألمم المتحدة العامةالجمعية ، أعلن قرار 2010مارس  وفي آذار/
حـــوادث توقـــع لحـــاالت اإلماتـــة الناجمـــة عـــن )، بهـــدف تثبيـــت المســـتوى المA/64/255( 1الســـالمة علـــى الطـــرق

د الـوطني واإلقليمـي زيادة األنشـطة التـي تـتم علـى الصـد على الطرق حول العالم، ثم تقليصه من خاللالمرور 
نشـطة لتعزيـز السـالمة علـى الطـرق، والسـّيما فـي مجـاالت والعالمي. ويـدعو القـرار الـدول األعضـاء إلـى تنفيـذ أ

والبنيــــة األساســــية للطــــرق، وســــالمة المركبــــات، وســــلوكيات مســــتخدمي الطــــرق،  ،إدارة الســــالمة علــــى الطــــرق
والتثقيــف بالســالمة علـــى الطــرق، وكيفيــة االســـتجابة بعــد وقــوع التصـــادم. وبــالرغم مــن أن القـــرار يــدعم الرصـــد 

كـل دولـة  يشـير إلـى ضـرورة قيـامز صوب بلوغ األهـداف العالميـة المرتبطـة بالعقـد، إال أنـه الدوري للتقّدم المحر 
بكــل مجــال مــن مجــاالت النشــاط. ويطلــب القــرار إلــى  المرتبطــةوضــع األهــداف الوطنيــة بمــن الــدول األعضــاء 

ن المشــاركين فــي الصــحة العالميــة واللجــان اإلقليميــة لألمــم المتحــدة بالتعــاون مــع ســائر الشــركاء اآلخــري منظمــة
بإعـداد خطـة  أصـحاب المصـلحةفريق األمم المتحدة المعني بالتعاون فـي مجـال السـالمة علـى الطـرق، وسـائر 

  عالمية للعقد لتكون بمثابة وثيقة توجيهية لدعم تنفيذ أهدافها.
  
  إطار العقد للعمل  -4
  

ضـــمنة فـــي أســـلوب "النظـــام اآلمـــن". المت المبـــادئإن المبـــادئ التوجيهيـــة الكامنـــة وراء خطـــة العقـــد للعمـــل هـــي 
علـى نحـو أفضـل،  البشـرأخطـاء  يسـتوعبويهدف هذا األسـلوب إلـى إعـداد نظـام للنقـل علـى الطـرق يمكنـه أن 

ن اإلنسـان. ويبـدأ هـذا النظـام بقبـول الخطـأ البشـري، ومـن ثـم، إدراك أجسم وأن يأخذ بعين االعتبار سرعة تأثر 
أن  ضـــمانًا. أمـــا بالنســـبة للمرمـــى المتـــوخى مـــن النظـــام اآلمـــن فهـــو ال يمكـــن تفاديهـــا تمامـــ المـــرورتصـــادمات 

بمعنى مـا  –أن حدود اإلنسان في االعتبار هذا األسلوب  ويأخذالحوادث ال تسفر عن إصابات بشرية وخيمة. 

                                                 
1 http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolutions-54-255-en.pdf 
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علـى الطـرق، وٕان  النقـلأساسـًا مهمـًا فـي تصـميم نظـام  –يمكن لجسد اإلنسان تحمله من حيث الطاقة الحركية 
أساس هـذه  مواءمتها علىنب األخرى المتعلقة بنظام الطرق من قبيل تطوير بيئة الطرق والمركبات يجب الجوا

الحــدود. وقــد تــم التعــاطي مــع مســتخدمي الطــرق والمركبــات وشــبكة الطــرق والبيئــة بصــورة متكاملــة مــن خــالل 
أكثـر م الطـرق والمركبـات، طيف واسع من التدخالت، مع إيالء المزيد من االهتمام للـتحكم فـي السـرعة وتصـمي

  لسالمة على الطرق.لاألساليب التقليدية االهتمام ب من
  

 النقـلمسـتخدمي الطـرق إلـى مصـممي نظـام الواقعـة علـى  يعني تحويل قدر كبيـر مـن المسـؤوليةوهذا األسلوب 
 ،والساســةعلــى الطــرق. ويضــم مصــممو النظــام مــديري الطــرق بشــكل أساســي، وصــناعة الســيارات، والشــرطة، 

سـالمة الالتشريعية، بيد أن هناك العديد من األطـراف الفاعلـة األخـرى والتـي تكـون أيضـًا مسـؤولة عـن  والهيئات
. أمـا مسـتخدمو غيـر الحكوميـةالطرق مثـل الخـدمات الصـحية، والنظـام القضـائي، والمـدارس، والمنظمـات على 

  الطرق من األفراد فإنهم مسؤولون عن االلتزام بالقوانين واللوائح.
  

علـى الصـعيدين الـوطني والمحلـي، وأهميـة إشـراك قطاعـات  بالملكيـةإن خطة العقد تـدرك أيضـًا أهميـة الشـعور 
ووكــاالت متعــددة. ويتعــيَّن تنفيــذ األنشــطة الهادفــة إلــى تحقيــق مرمــى العقــد مــن خــالل أنســب مســتوى للتنفيــذ مــع 

خطيط العمراني.. إلـخ). ويتعـين إشـراك تشجيع إشراك مختلف القطاعات (النقل، الصحة، الشرطة، القضاء، الت
تنفيــذ األنشــطة الوطنيــة ص فــي عمليــة التنميــة، وفــي اي والقطــاع الخــوالمجتمــع المــدنغيــر الحكوميــة المنظمــات 

  مى العقد.اوالدولية الرامية إلى تحقيق مر 
  
  المحددةالمرمى واألهداف   4-1
  

حاالت اإلماتة الناجمة عـن حـوادث المـرور علـى الطـرق يتمثَّل المرمى العام للعقد في تثبيت المستوى المتوقَّع ل
  . ويمكن تحقيق ذلك من خالل:2020على مستوى العالم ثم تقليصه بحلول عام 

 ؛ستمرار لتعزيز السالمة على الطرقاستراتيجيات وبرامج مضمونة االوتنفيذ إعداد   •

علــى الطــرق بحلــول عــام ة تقلــيص حــاالت اإلماتــة َيــغْ بُ  ،قابــل للتحقيــق هوضــع هــدف طمــوح ولكنــ  •
 ب اإلصابات اإلقليمية المستهدفة؛سَ ر الراهنة الخاصة بنِ من خالل استكمال األطُ ، 2020
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البنية األساسية والقدرة على التنفيذ التقني ألنشطة السالمة على الطرق على الصـعيد  إدارةتعزيز   •
 الوطني واإلقليمي والعالمي؛

 الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي؛ االرتقاء بجودة تجميع البيانات على  •

رصــد التقــدُّم المحــَرز واألداء بالنســبة لعــدد مــن المؤشــرات المحــددة مســبقًا علــى الصــعيد الــوطني   •
 واإلقليمي والعالمي؛

ـــص للســـالمة علـــى الطـــرق، واالســـتفادة بشـــكل أفضـــل مـــن المـــوارد   • تشـــجيع زيـــادة التمويـــل المخصَّ
ضـمان إدراج عنصـر السـالمة علـى الطـرق فـي مشـاريع البنيـة المتاحة، بما فـي ذلـك العمـل علـى 

 األساسية للطرق.

  
 األنشطة  4-2

  
بــالرغم مــن أن األنشــطة علــى مــدى العقــد ســتكون علــى الصــعيد المحلــي واإلقليمــي والعــالمي، إال أنهــا ســتركِّز 

حكومـــات الوطنيـــة باألســـاس علـــى التـــدابير علـــى المســـتوى المحلـــي والـــوطني. وفـــي ســـياق التركيبـــة القانونيـــة لل
  والمحلية، يحبَّذ تنفيذ البلدان لألنشطة وفقًا للقواعد الخمس المذكورة أدناه.

  
  األنشطة الوطنية

  1القاعدة 
إدارة شؤون 
السالمة على 

  الطرق

  2القاعدة 
طرق وتنقل أكثر 

  أمناً 

  3القاعدة 
  مركبات أكثر أمناً 

  4القاعدة 
مستخدمو طرق 

  أكثر أمناً 

  5القاعدة 
 بعدة االستجاب

  التصادم

  
  األنشطة على الصعيد الوطني   4-2-1
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الخمـــس التاليـــة، بنـــاًء علـــى توصـــيات التقريـــر األساســـية علـــى الصـــعيد الـــوطني، يحبَّـــذ أن تنفِّـــذ البلـــدان القواعـــد 
نـة المعنيـة اللج والمقتـرح مـن ِقَبـلالعالمي حول الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، 

  المة على الطرق في العالم.بالس
  

فـي إطـار اسـتراتيجياتها الوطنيـة الخاصـة بالسـالمة علـى  مـع هـذه المجـاالت الخمـس ويتعيَّن أن تتعامـل البلـدان
الطــرق، وقــدراتها، ونظــم جميــع البيانــات لــديها. وبالنســبة لــبعض البلــدان، يتعــيَّن تبنِّــي أســلوب تراكمــي لتضــمين 

  .األساسية القواعد الخمس
  السالمة على الطرق إدارة شؤون: 1دة القاع

 إعـداد وقيـادة تنفيـذ االسـتراتيجياتتشجيع بنـاء شـراكات متعـددة القطاعـات، وتسـمية الوكـاالت الرئيسـية القـادرة علـى 
الوطنيــة المعنيــة بالســالمة علــى الطــرق، بنــاًء علــى البيانــات المجمعــة والبحــوث المثبتــة لتقيــيم  والخطــط واألهــداف

  ر المضادة، ورصد التنفيذ والفعالية.تصميم التدابي

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

  تسمية وكالة رائدة وٕانشاء األمانة الخاصة بها؛ 
 لتنسيق؛ تشجيع إنشاء فرق ا 
  يسيةلألعمال الرئإعداد برامج. 

  
رائـدة بتنسـيق الوكالـة الوتقـوم رئاسة الـوزراء) مستوى إعداد استراتيجية وطنية (على المستوى الوزاري أو  :2النشاط 
  من خالل: أعمالها
 تأكيد أولويات االستثمار على المدى الطويل؛ 
 تحديد مسؤوليات الوكالة وحدود مساءلتها عن التطوير وتنفيذ برامج العمل الرئيسية؛ 
 د مشاريع التنفيذ؛تحدي 
 بناء تحالفات الشراكة؛ 
  تعزيــز مبــادرات إدارة شــؤون الســالمة علــى الطــرق مثــل معــايير األيــزو الجديــدة إلدارة شــؤون الســالمة

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

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

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

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

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

  
 صـل يشــمل عــددًا مـن العمليــات والمقــاييسة إجـراء رصــد وتقيــيم متواَيــغْ إنشــاء نظــم للمعلومـات ودعمهــا بُ  :5النشـاط 
  ، بما في ذلك:للحصائل
  إنشــاء نظـــم وطنيـــة ومحليـــة داعمـــة لقيـــاس ورصـــد الوفيــات الناجمـــة عـــن حـــوادث المـــرور علـــى الطـــرق

 واإلصابات والتصادمات؛
  ،معــدالت و إنشــاء ودعــم الــنظم الوطنيــة والمحليــة لقيــاس ورصــد الحصــائل المؤقتــة مثــل متوســط الســرعة

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

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

  الطرق.
  
  

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

). ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنفيذ تقيـيم البنيـة النارية، وراكبي الدرجات، وراكبي الدراجات (مثل المشاة للمخاطر
  أهمية السالمة.ي راعوي دركميم والتشييد وتشغيل الطرق بشكل ياألساسية للطرق، وتحسين التخطيط والتص

الطــرق والمسـاءلة عنهــا لــدى الســلطات المعنيــة بــالطرق ومهندســيها علــى ســالمة التعزيــز الشــعور بتملُّــك  :1النشـاط 
  الحضرية عن طريق: ومخططي المناطق

 التخلُّص من الطـرق العاليـة  لتشجيع الحكومات والسلطات المعنية بالطرق على وضع أهداف من أج"
 ".2020االختطار بحلول عام 

  علـى األقـل مـن ميزانيـة الطـرق لبـرامج  ٪10تشجيع السلطات المعنية بالطرق على االلتزام بتخصـيص
 أمنًا؛ أكثرمتخصصة في توفير بنية أساسية للطرق 

  الطرق في شبكاتها مـن خـالل على سالمة الجعل السلطات المعنية بالطرق مسؤولة قانونًا عن تحسين
التـــدابير العاليـــة الفعاليـــة لقـــاء التكـــاليف، وعـــن إعـــداد تقـــارير ســـنوية عـــن وضـــع الســـالمة واتجاهاتهـــا 

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

 وكاالت األخرى.، والوالمصارف التنموية
  

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

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

  جعل تقييم تأثير السالمة جزءًا من كل قرارات التخطيط والتنمية؛ 
 .وضع إجراءات فعالة لمراقبة اإلتاحة والتطوير لدرء أي تطورات غير آمنة  
مـــن خـــالل مطالبـــة  ،تحســـين البنيـــة األساســـية للطـــرق الحاليـــةتعزيـــز ســـالمة العمليـــات والصـــيانة وُســـُبل  :3النشـــاط 

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

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

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

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

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

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

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

فــي تخطــيط وتصــميم وبنــاء وتشــغيل وصــيانة المشــروعات الجديــدة للطــرق، وضــمان تنفيــذ توصــيات 
 كما ينبغي. المراجعة

  
  ل:تشجيع بناء القدرات ونقل المعارف بشأن البنية األساسية اآلمنة من خال :5النشاط 
  والســـلطات الوطنيــة، والمجتمــع المــدني، ومقــّدمي المعلومـــات المصــارف التنمويــةإبــرام الشــراكات مــع ،

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

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

 .وتتعامل معها البشرية وتصميم المركبات
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  من خالل: مأمونيةنقل األكثر لبحث والتطوير في مجال الطرق والتشجيع ا :6النشاط 
  التشارك في البحوث الخاصة بدراسة جدوى البنية األساسية للطرق األكثـر أمنـًا، وبمسـتويات استكمال و

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

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

  الطرق المعرضين للخطر.
  : المركبات األكثر أمناً 3القاعدة 

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

  تسريع وتيرة االستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

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

ـــاليم العـــالم بهـــدف زيـــادة إتاحـــة المعلومـــات  :2النشـــاط  ـــذ بـــرامج تقيـــيم الســـيارات الجديـــدة فـــي ســـائر أق تشـــجيع تنفي
  عن أداء سالمة المركبات اآللية.للمستهلك 

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

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

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

  أقل من األمان.
مـــا  المصـــممة لتقلـــيص ،وزيـــادة البحـــوث حـــول تكنولوجيـــا الســـالمة ،نظـــم حمايـــة المشـــاةتشـــجيع تطبيـــق  :6النشـــاط 

  يتعرض له مستخدمو الطرق من مخاطر.
تشــجيع المــديرين المعنيــين بقوافــل الســيارات فــي الحكومــة والقطــاع الخــاص علــى شــراء وتشــغيل وصــيانة  :7النشــاط 
  ومستوى عال من الحماية للركاب. ،المزودة بتكنولوجيا متقدمة لألمان المركبات

  
  

  مستخدمو طرق أكثر أمناً : 4القاعدة 
الطــرق. ومواصــلة أو زيــادة إنفــاذ القــوانين والمعــايير، بجانــب زيــادة  رتقــاء بســلوك مســتخدميإعــداد بــرامج شــاملة لال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  تعزيز إنشاء نظام الترخيص المتدرج للسائقين الجدد. :8النشاط 
  
  

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

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

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

  الجودة. على ُنُظم رعاية الرضوح وضمان
تصـــادم الوكـــذلك المفجـــوعين مـــن جـــراء  ،صـــابينمســـاعدة المرضـــى الملتـــوفير نظـــام للتأهيـــل المبكـــر و  :3النشـــاط 

  ة تقليص الرضوح البدنية والنفسية.يَ غْ بُ  ،على الطرق يالمرور 
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ا لتمويـــل خـــدمات إعـــادة التأهيـــل لضـــحاي ،علـــى إنشـــاء ُنُظـــم تـــأمين مناســـبة لمســـتخدمي الطـــرق الحـــثّ  :4النشـــاط 
  من خالل: ،التصادم
 ثالث؛  إدخال مسؤولية الزامية لطرف 
 لتأمين، نظام البطاقة الخضراء على سبيل المثالاالعتراف الدولي المتبادل با.  

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

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

  
  األنشطة الدولية   4-2-2

  
. كمـا تحقيقهافي كل أنحاء العالم إلى بلوغ أهداف واقعية يمكن  البلدانة توجيه يَ غْ بُ  ،لي شاملالبد من القيام بتنسيق دو 

مـن أجـل إحـراز أهـدافها  ،الرسمية سيهيئ آلية لتيسير تشارك الدول األعضاء في الخبـرات للسماتأن اكتساب التنسيق 
  الوطنية.

  
  على الطرق وتنسيقهاللسالمة نشطة الدولية األ 

تحـت  ،يق األمم المتحدة المعنـي بالتعـاون فـي مجـال السـالمة علـى الطـرق بتنسـيق عـدد مـن األنشـطة العالميـةسيقوم فر 
  .وتقييم تأثيره من أجل تيسير عقد العمل من أجل السالمة على الطرق ،قيادة منظمة الصحة العالمية

  من خالل:ك مناسبًا، على الطرق، متى كان ذل الحث على زيادة التمويل المخصص للسالمة :1النشاط 
 دعم المرفق العالمي للسالمة على الطرق؛ 
  جديدة مبتكرة للتمويل؛ أساليبتبني 
  مــن اســتثماراتها المرتبطــة بالبنيــة األساســية للطــرق، لقضــية الســالمة  ٪10تشــجيع البلــدان علــى تخصــيص

 على الطرق؛ 
 .االتصال بمانحين جدد من القطاعين العام والخاص  
 ،العديـد مـن أصـحاب المصـلحةبـين إلـى السـالمة علـى الطـرق علـى أعلـى مسـتوى، وتيسـير التعـاون  ةالدعو  :2النشاط 

  :من خاللالعمل ذلك ، والمؤسسات المالية الدولية)، ويتضمن غير الحكومية(مثل المنظمات 
 قرارات األمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية حول السالمة على الطرق، متى كان ذلك مناسبًا؛ 
 ؛راك البلدان في الحمالت اإلقليمية والدولية المعنية بالسالمة على الطرقاشت  
  رفيعــة المســتوى، متــى أمكــن ذلــك، مثــل مجموعــةالإدراج موضــوع الســالمة علــى الطــرق فــي االجتماعــات 

 العالميــة قتصــادي العــالمي، ومبــادرة كلينتــون، والمنتــدى االG8/20 الكبــرى والــدول العشــرين الثمانيــة الــدول
   . ...ير ذلكوغ

مـــن  ،علـــى الطـــرق يـــةتصـــادمات المرور الوبالحاجـــة إلـــى تعزيـــز الوقايـــة مـــن  ،الخطـــرإذكـــاء الـــوعي بعوامـــل  :3النشـــاط 
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  خالل:
 بمــا فيهــا األســابيع العالميــة للســالمة علــى الطــرق؛ واالحتفــال ســنويًا  ،االســتفادة مــن حمــالت التوعيــة العامــة

 الطرق؛ ىعل حوادثالضحايا  لتذكُّرباليوم العالمي 
  بمـــا يتـــواءم مـــع  ،وغيرهـــا مـــن مبـــادرات المجتمـــع المـــدني ،المناســـبة غيـــر الحكوميـــةالتعـــاون مـــع المنظمـــات

 ؛مرامي وأهداف العقد
 ومراميه دعم مبادرات القطاع الخاص التي تتماشى مع أهداف العقد.  
وتنفيــذ الممارســات الســليمة المرتبطــة  تقــديم اإلرشــادات للبلــدان حــول تعزيــز ُنُظــم إدارة الســالمة علــى الطــرق، :4النشــاط 

  من خالل: ،بالسالمة على الطرق، ورعاية الرضوح
 أو غيرهـا  ،البلدان التي تنفذ إرشادات فريق األمم المتحدة المعني بالتعـاون فـي مجـال السـالمة علـى الطـرق

 ؛دولياً  المتعارف عليهامن اإلرشادات الخاصة بالممارسة السليمة 
 حول "الممارسة السليمة"؛ اإلرشادية الئل إعداد المزيد من الد 
 .تقديم الدعم التقني للبلدان لتنفيذ الممارسات السليمة  
  بيانات المجمعة حول السالمة على الطرق من خالل:التحسين جودة  :5النشاط 
 ؛بيانات ُنُظم معلومات على المستندة تنفيذ الدالئل اإلرشادية للممارسة السليمة 
  ممارسات التبليغ؛توحيد التعريفات و 
 د المرتبطة بها والتـي تكفلهـا  ،تعزيز االستثمار في مجال إعداد ُنُظم وطنية لتحليل التصادمات وُنُظم الترصُّ

 ؛العاملينووكاالت العمل وتعويض  ،الوكاالت الصحية
 والعواقب؛ والمالبساتحقيق في التصادمات للتعرف على األسباب الت 
 هـو لبعضـهم الـبعض و  الـزمالءيانات الخاصة بالسالمة على الطرق (مثـل دعـم تشجيع إعداد ُنُظم إلدارة الب

 أعضاء المجموعة الدولية لقواعد البيانات الخاصة بحوادث المرور على الطرق)؛  يقدمهالذي الدعم 
 .التشارك في الدروس المستفادة من النجاحات والفشل  

  
 تمويل األنشطة  4-3

  
مليـار دوالر أمريكـي ســنويًا  500ق السـلطات المعنيــة بـالطرق فـي العـالم زهــاء تشـير التقـديرات األوليـة إلــى إنفـا

يسير من هـذه األمـوال  لتخصيص قسططاء أولوية ن على البلدان إععلى البنية األساسية للطرق. ومن ثم يتعيّ 
  .لتحقيق أهداف العقد

  
مــن البلــدان والســّيما وارد إضــافية، بتــوفير مــ كبيــراً ومــع هــذا، فــإن تنفيــذ خطــة العمــل بنجــاح قــد يتطلــب التزامــًا 

دعت اللجنـة المعنيـة بالسـالمة علـى يضًا من ِقَبل األطراف المعنية في القطاعين العام والخاص. وقد وأ ،نفسها
إلــى تخصــيص تمويــل يقــدر ، وموضــوعه جعــل الطــرق أكثــر أمنــًا، 2006فــي تقريرهــا لعــام  ،الطــرق فــي العــالم
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لبلــورة المزيــد مــن  ،مــن أجــل إعــداد خطــة عمــل عالميــة ،عشــر ســنوات مليــون دوالر أمريكــي لمــدة 300بنحــو 
التركيــز علـــى تحســـين حصـــائل الســـالمة الناجمـــة عـــن االســـتثمارات المزمعـــة الواســـعة النطـــاق فـــي مجـــال البنيـــة 
األساسية للطرق على مدى العقد القادم وما عداه. وبالرغم من قصور التمويل الحـالي عـن بلـوغ هـذا القـدر، إال 

والمـانحين  ،وكـذلك المصـارف التنمويـة اإلقليميـة ،مرفق العـالمي للسـالمة علـى الطـرق التـابع للبنـك الـدوليأن ال
قـــد أتـــاحوا التمويـــل لـــبعض جوانـــب الخطـــة. وتشـــير التقـــديرات األوليـــة إلـــى أن التمويـــل  ،مـــن القطـــاع الخـــاص

دوالر أمريكـي لتغطيـة  ي ملياريمما يعنأمريكي سنويًا، مليون دوالر  200 نحوالمطلوب لبعض األنشطة يبلغ 
  ته.العقد برمّ 

  
  
مليـون دوالر  25و 10ر الجهود المتضافرة للمجتمع الدولي والمبذولة لتمويل السالمة على الطرق ما بـين دَّ قَ وتُ 

مــن الواضــح أن الجهــود اإلضــافية لمجتمــع المــانحين التقليــديين ال تكفــي لتــوفير المبــالغ التــي أمريكــي ســنويًا. ف
ــع بدرجــة كبيــرة لشــمول تتناســب مــ ع حجــم المشــكلة. ومــن ثــم يتعــين رأب هــذه الفجــوة التمويليــة مــن خــالل التوسُّ

يهيـئ للقطـاع  ،تـم بالفعـل تـوفير قـدر محـدود مـن التمويـل ،طيف كبير من األطراف المعنية. وكمثال علـى ذلـك
  لبلدان المتوسطة الدخل.ما في البلدان المنخفضة الدخل واوالسيَّ  ،الخاص الفرصة لدعم تنفيذ هذه الخطة

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

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

  
 المؤشرات

  
 ت المحتملة يمكن قياسها على مستوى العالم لرصد العملية والحصائل.وفي ما يلي بعض المؤشرا
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  1المؤشرات: القاعدة 

   ةأساسي
 عدد البلدان التي لديها وكالة تم تمكينها بوضوح لقيادة السالمة على الطرق؛ 
 عدد البلدان التي لديها استراتيجية وطنية؛ 
 رق محددة المدة؛ عدد البلدان التي لديها أهداف خاصة بالسالمة على الط 
  بلوغ أهداف السالمة على الطرق؛ صوبلرصد التقدُّم المحرز  معطياتعدد البلدان التي لديها ُنُظم 
  عـــدد البلـــدان التـــي تقـــوم بجمـــع معطيـــات ســـنوية حـــول حـــوادث المـــرور علـــى الطـــرق تتســـق مـــع التعريفـــات

  دوليًا. المقبولة
  ةاختياري

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

  
  2المؤشرات: القاعدة 

   ةأساسي
  عدد البلدان التي تتمتع فيها السلطات المعنية بـالطرق بمسـؤولية قانونيـة لتحسـين السـالمة علـى الطـرق فـي

 شبكاتها؛
 لسالمة البنية األساسية للطرق؛ مخصصةت مخصصة ومحددة لبرامج عدد البلدان التي لديها نفقا 
  ؛ 2020العالية بحلول عام المحفوفة باألخطار عدد البلدان التي لديها هدف التخلص من الطرق 
  حراك الحضر مضمونة االستمرار؛عدد البلدان التي تبنت سياسات 
 للسـالمة علـى الطـرق، تقـوم برصـد جوانـب  عدد البلدان التـي لـديها وحـدات متخصصـة فـي البنيـة األساسـية

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

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

 لتقــديراتمعــدالت التصــادم لكــل كيلــو متــر، الحــد األدنــى  :يرات علــى ســبيل المثــالن هــذه التقــدومــمعــين (
 ريين جـــانبيين وذات الحـــاجز المتوســـطممـــلطـــرق الســـريعة ذات المئويـــة لنســـبة الســـالمة البنيـــة األساســـية، 

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

  3المؤشرات: القاعدة 
   ةأساسي
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  وتطبـق  ،المتعلقة بالمركبات لتنسيق التشريعاتعدد البلدان التي تشارك في المنتدى العالمي لألمم المتحدة
ه  ؛معايير تتفق مع هذا التوجُّ

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

  
  ةاختياري

  كبـات، مثـل نظـام قوانين لمنع تصنيع المركبات دون وجود خواص محددة ألمان المر  تنفذعدد البلدان التي
 .ق المكابحفي الثبات ونظام منع انغال التحكم اإللكتروني

  
  4المؤشرات: القاعدة 

   ةأساسي
  للسرعة تتناسب مع نوع الطريق (حضر، ريفي، طريق سريع)؛ دعدد البلدان التي لديها حدو 
 لكــل ديســي غرام 0.05 أقــل مــنتســاوي أو فــي الــدم ز المســكرات يــعــدد البلــدان التــي تكــون فيهــا حــدود ترك/

 لتر؛
 صـغار/لكـل ديسـي لتـر بالنسـبة لغرام 0.05رات في الدم أقل من ز المسكيعدد البلدان التي يكون فيها ترك 

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

  ةاختياري
  ؛وفقًا لنوع الطريق الطرق شبكةمعطيات وطنية حول السرعات على  لديهاعدد البلدان التي 
  ؛زمة سالمة األطفالمعطيات وطنية حول معدالت ارتداء أحعدد البلدان التي لديها 
  لأليزو تبنت المعايير الجديدةعدد البلدان التي ISO 39001؛ 
  عــن التصــادمات علــى الطــرق كفئــة مــن البيانــات المســجلة عــن اإلصــابات  تقــدم تقــاريرعــدد البلــدان التــي

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

  5المؤشرات: القاعدة 
 يةأساس

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

  
  

  المؤشرات: األنشطة الدولية 
   ةأساسي

 ؛عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق كمؤشر أساسي مجمع لكل األنشطة 
  حجــم التمويــل المخصــص للســالمة علــى الطــرق والــذي يقدمــه مجتمــع المــانحنين الــدولي (بمــا فيــه الوكــاالت

  .لمانحة، والمؤسسات، والقطاع الخاص، والمانحون اآلخرون)اإلنمائية والوكاالت ا
 

  
العالميـة لقيـاس التقـدُّم الــُمحرز خـالل العقـد. وسـيتم تقيـيم العقـد وتنفيـذ هـذه  المعالم البارزةسيعول على عدد من 

. الخطــة علــى فتــرات منتظمــة مــن ِقَبــل فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق
وسيتم إنشاء مجموعة عمل للتقييم بغرض تجميع هذه المعلومات على الصعيد العالمي. وسـيتم الحصـول علـى 

إعـداد التقريـر العـالمي  التـي يـراد منهـاطريـة األساسـية مـن خـالل إجـراء المسـوحات القُ في فترة البـدء المعلومات 
. وسـيتم نشـر تقريـر ثالـث فـي عـام 2012 والمزمع نشره فـي ،الثاني حول وضع السالمة على الطرق في العالم

ســيتم إعــداد تقــارير إضــافية عــن الوضــع. وخــالل عمليــة  – الــالزم التمويــل تــوافروفــي حالــة ضــمان  – 2014
صــة بالوضــع وغيرهــا مــن أدوات التقيــيم، ســيتم تقيــيم مؤشــرات العمليــة والحصــائل. وســيتم اســتخدام التقــارير الخا

ت المراجعــة العالميــة فــي منتصــف المــدة وفــي نهايتهــا. أمــا علــى الصــعيد كأســاس للمناقشــة أثنــاء عمليــا الرصــد
الــوطني، فســيقوم كــل بلــد بوضــع نظــام الرصــد الخــاص بــه. ونحــن نأمــل أن تقــوم البلــدان بإعــداد ونشــر التقــارير 

 ز وٕاقرار الخطط.رَ الوطنية وتنظيم الفعاليات لمناقشة التقدُّم الـُمحْ 
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