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ال بد من تعزيز القيادة للنهوض بالسالمة عىل الطرق يف جميع أنحاء العامل. فالقادة 

املُؤثرون يقدمون رؤية مستقبلية نرية، ويحشدون الناس لتحقيق هذه الرؤية.

نحن يف حاجة إىل القيادة يف مجال السالمة عىل الطرق عىل جميع مستويات املجتمع. 

نون القوانني، ورؤساء بلديات يجعلون مدنهم آمنة للميش  نحتاج إىل برملانيني يُحسِّ

وركوب الدراجات، ومديري مدارس يدعون إىل وضع حدود للرسعة وإنشاء أرصفة 

للمشاة حول مدارسهم، وآباء وأمهات يقتدي بهم أبناؤهم. 

وميكن للشباب أن يأخذوا أيضاً بزمام املبادرة عن طريق الدعوة إىل اتباع سلوكيات 

أكرث أماناً بني أقرانهم وإىل تطبيق أنظمة أكرث أماناً لدعم هذه السلوكيات.

وتُعّد القيادة عنرصاً أساسياً إلحداث التغيري وإذكاء الوعي وتحفيز الطلب يف صفوف 

جميع الجهات صاحبة املصلحة.

وميكن تفادي معظم اإلصابات والوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية من خالل 

بة ُمسندة بالبيّنات . اعتامد نهج »النظام اآلمن« وتنفيذ تدخالت ُمجرَّ

وال غنى عن القيادة لتحقيق غايات السالمة عىل الطرق، ومنها الغاية 3.6 من أهداف 

التنمية املستدامة: خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن تصادمات الطرق إىل 

النصف، والغاية 11.2 من أهداف التنمية املستدامة: توفري إمكانية وصول الجميع إىل 

نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة.



يف عام 2016، بلغت نسبة الوفيات 
الناجمة عن التصادمات عىل الطرق يف 

رة عىل  اإلقليم 9% من الوفيات املُقدَّ
الصعيد العاملي.

إن القيادة من أجل السالمة عىل الطرق إحدى االسرتاتيجيات الست للمجموعة التقنية الخاصة بالسالمة عىل 

الطرق: »إنقاذ األرواح« – وهي قامئة ُمسندة بالبيّنات تضم التدخالت ذات األولوية التي تركز عىل:

< التحكم يف الرسعة                                            < معايري سالمة املركبات
< القيادة                                                          < إنفاذ قوانني املرور

 < تصميم البنية التحتية وتحسينها                         < البقاء عىل قيد الحياة بعد التصادم

يسجل اإلقليم ثالث أعىل معدل لوفيات 
التصادمات عىل الطرق يف العامل، 18 وفاة لكل 
100 ألف نسمة ، بعد إقليمي إفريقيا وجنوب 

رشق آسيا.

51% من وفيات تصادمات الطرق يف اإلقليم تقع 
يف صفوف مستخدمي الطرق األكرث عرضة للخطر. 
ويقع العدد األكرب من الوفيات يف صفوف املشاة، 

يليهم راكبو الدراجات النارية والهوائية.
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•  غالباً ما تجري عملية إذكاء 
الوعي يف شكل تدخل قائم 

بذاته، وليس ضمن رؤية 
»النظام اآلمن«، وذلك يف 

معظم بلدان اإلقليم.

•  تغيري سلوك السالمة عىل 
الطرق للحد من الوفيات ال 

يعتمد فقط عىل املهارات 
واملعارف الفردية، بل يجب أن 

يكون وراءه دعم مجتمعي، 
وإدراك لقابلية التأثر 

واملخاطر، والتدابري الهندسية، 
والترشيعات املناسبة، واإلنفاذ 

الصارم.

•  ال ميكن أن تنجح حمالت 
التثقيف والتسويق االجتامعي 

يف إذكاء الوعي إال إذا كانت 
مقرونًة بحلول أخرى يف إطار 

نهج شامل خاص بالسالمة 

عىل الطرق.

•  ال يُستخدم التعريف الذي 
تويص به منظمة الصحة 

العاملية للوفاة الناجمة عن 
تصادم عىل الطريق –أْي 

الوفاة يف غضون 30 يوماً من 
وقوع التصادم–إال يف 13 بلداً.

•  ال يزال نقص اإلبالغ ميثل 
مشكلًة يف اإلقليم، إذ يبلغ 

العدد اإلجاميل لوفيات 
تصادمات الطرق املُبلغ عنها 
يف اإلقليم نحو نصف العدد 

ر. املُقدَّ

•  أبلغت 4 بلدان فقط عن 
بيانات بشأن النسبة املئوية 

رة لإلعاقة الدامئة  املُقدَّ
الناجمة عن تصادمات الطرق. 

•  أبلغت 7 بلدان فقط عن 
رة ملا  النسبة املئوية املُقدَّ

تكبدته من خسارة يف إجاميل 
الناتج املحيل بسبب تصادمات 

الطرق، وترتاوح التقديرات 
بني 0.05% يف أقل مستوياتها 

و6.6% يف أعىل مستوياتها.

•  أبلغت 6 بلدان أنها أجرت 

تقييامً موحداً ألنظمتها 

الخاصة برعاية الطوارئ 

قبل دخول املستشفيات 

مة يف املرافق  واملُقدَّ

الصحية.

•  أجرى 18 بلداً مراجعات 

كلية أو جزئية للسالمة 

عىل الطرق أو تصنيفات 

بالنجوم للطرق الجديدة. 

وأجرى 12 بلداً تقييامت 

للسالمة أو تصنيفاً بالنجوم 

للطرق الحالية. 

•  وضع 14 بلداً يف 

اإلقليم اسرتاتيجيات 

للسالمة عىل الطرق، 

ُموِّلت منها 11 

اسرتاتيجية كلياً أو 

جزئياً. 

•  قليل من 
االسرتاتيجيات 

القطرية تحتوي عىل 
أهداف ملموسة بشأن 

السالمة عىل الطرق.

•  أنشأ 17 بلداً يف إقليم 

رشق املتوسط وكالة 

رائدة معنية بالسالمة 

عىل الطرق. 

•  تتنوع أدوار 

ومسؤوليات الوكاالت 

الرائدة بدءاً من 

تنسيق الجهود الوطنية 

املتعلقة بالسالمة 

عىل الطرق، وصوالً 

إىل وضع الترشيعات 

ومراجعتها والقيام 

بالرصد والتقييم.

إذكاء الوعي 
وحشد التأييد 

الشعبي
تنسيق وتحسني 
بيانات اإلصابات 

الناجمة عن 
التصادمات عىل 

الطرق

تقييم أثر 
اسرتاتيجيات 
السالمة عىل 

الطرق
وضع ومتويل 
اسرتاتيجيات 
السالمة عىل 

الطرق إنشاء وكالة تتوىل 
قيادة جهود تعزيز 
السالمة عىل الطرق
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حلول القيادة يف إقليم شرق املتوسط
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وميكن أن تقوم القيادة 
الفعالة مبا يلي:

إرساء حوكمة رشيدة لدعم 

دة، تدخالت ُمحدَّ

معالجة قضايا املجتمع والحوكمة 

األوسع نطاقاً التي تؤثر يف سياسات 

السالمة عىل الطرق،

تحسني تنسيق سياسات السالمة 

عىل الطرق عرب شتى الوكاالت،

تخصيص املوارد املالية والبرشية 

لسياسات السالمة عىل الطرق،

إذكاء الوعي  بعوامل الخطر املتصلة بالسالمة 
عىل الطرق وتدابري الوقاية، مام يؤدي إىل 

م إلنفاذ القوانني وغري ذلك   زيادة الدعم املُقدَّ
من تدخالت السالمة عىل الطرق.

التحفيز عىل العمل وحشد 

أصحاب املصلحة،

توفري األطر وسبل املساءلة الالزمة لضامن 

دة وتحقيق نتائج  تنفيذ تدخالت ُمحدَّ

سياسات السالمة عىل الطرق،


