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املقدمة
تتسبب التصادمات عىل الطرق عرب العامل يف وفاة ما يقرب من 1.3 
رشق  إقليم  ويعاين  مليونًا،  مخسني  وإصابة  عام  كل  شخص  مليون 
املتوسط )إىل جانب اإلقليم األفريقي( من أعىل معدل للوفيات بني 

سائر أقاليم العامل مسجاًل 23.2 حالة من بني كل 100 ألف فرد.

لألمم  العام  األمني  حرص  الكبري  العاملي  التحّدي  هذا  ظل  ويف 
تشجيع  عىل  2009م  عام  العامة  اجلمعية  إىل  تقريره  يف  املتحدة، 
للسالمة  َعقٍد  إلعالن  املبذولة  املجهودات  ملساندة  األعضاء  الدول 
إطار  توفري  هو  اخلطوة  هذه  من  املنشود  اهلدف  وكان  الطرق.  عىل 
زمني للعمل من أجل تشجيع االلتزامات السياسية واملواردية، عىل 
الصعيدين العاملي والوطني نحو احلّد من حوادث السري وتداعياهتا. 
ثم جاءت خطوة حاسمة ثانية، يف هناية العام ذاته، عندما أقر الوزراء 
عىل  السالمة  حول  األول  العاملي  الوزاري  املؤمتر  يف  املجتمعون 
الطرق، املنعقد يف موسكو، إعالَن َعقد العمل من أجل السالمة عىل 
الطرق. كام تم االتفاق عىل ترتيب مؤمتٍر وزاريٍّ للمتابعة كل مخس 

سنوات الستعراض التقدم املحرز يف هذا السياق.

جت تلك اخلطوات يف آذار/ مارس 2010م بإعالن اجلمعية  وقد توُّ
العامة لألمم املتحدة الفرتة 2011-2020 َعقدًا للعمل من أجل السالمة عىل الطرق )وفق القرار 255/64(، هبدف “وقف 
الزيادة يف الوفيات النامجة عن حوادث الطرق، ثم خفض املستوى املتوقع منها عىل الصعيد العاملي عن طريق زيادة األنشطة 
الطرق، وعىل األخص يف  للسالمة عىل  أنشطة  تنفيذ  إىل  الدول األعضاء  القرار  املضطلعة هبا وطنيًا وإقليميًا وعامليًا”. ودعا 
املوضوع  حول  والتثقيف  الطرق  مستخدمي  وسلوكيات  املركبات  وسالمة  للطرق  التحتية  والبنية  السالمة  إدارة  جماالت 

واالستجابة الالحقة للتصادمات.

وبعد مرور عام واحد، أي يف آذار/مارس 2011، اتفق الرشكاء الوطنيون يف مرص من املهتمني بقضية السالمة عىل الطرق، من 
اجلهات احلكومّية وغري احلكومّية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، عىل أن تعلن احلكومة َعقدًا وطنيًا وخطة للعمل من 
أجل السالمة عىل الطرق يف احلادي عرش من أيار/مايو 2011.  وقد ارتكزت خطة العقد عىل تنقيح اسرتاتيجية عام 2007م 
فيام يتعلق باخلطط الوطنية والوزارية واألهلية، إىل جانب التوصيات الصادرة عن مرشوع التوأمة املدعوم من االحتاد األورويب 

بشأن السالمة عىل الطرق يف مرص.

 املحتوى
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بيانات الوضع الراهن
تعد اإلصابات النامجة عن تصادمات الطرق من األسباب الرئيسّية لوقوع الوفيات واإلدخال إىل املستشفيات يف مرص. فقد أظهر 
مسح جمتمعي، أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منّظمة الصّحة العاملّية بقصد تقدير حجم العبء الناجم عن هذه اإلصابات يف 
مرص، أن تصادمات الطرق تتسبب يف 62.9% من حاالت الوفيات املرتبطة باإلصابات و34% من اإلصابات غري املميتة؛ كام أّن 

70% من مجيع إصابات التصادمات املرورية تلحق بأفراد ينتمون إىل الفئات العمرية املنتجة اقتصاديًا.

ويف عام 2009م، أصدرت منّظمة الصّحة العاملّية التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق، الذي يعد التقييم العاملي األول 
حلالة السالمة عىل الطرق يف 178 بلدًا. وقد صّنف هذا التقرير مرص ضمن البلدان التي تعاين أعىل معدالت الوفيات، حيث 

حتدث هبا 416 حالة وفاة بني كل 100 ألف شخص.

ووفر هذا التقرير تقيياًم أساسيًا مهاًم ساعد يف وضع عدد من اإلجراءات الوطنية ذات األولوية بشأن السالمة عىل الطرق يف 
مرص للتعامل مع القضايا التالية: 

•احلاجة إىل تعزيز دور املجلس القومي للسالمة عىل الطرق )اهليئة الوطنية الرائدة يف هذا املجال(؛  	
• ألف إصابة يف  12 ألف حالة وفاة و150	 العبء اجلسيم لإلصابات النامجة عن التصادمات عىل الطرق: أكثر من 

عام 2007م؛
•عدم توافر حسابات التكلفة االقتصادية ذات الصلة؛  	

•غياب األهداف الوطنية القابلة للقياس؛  	
•احلاجة إىل تنقيح وإحكام الترشيعات الوطنية ذات الصلة )مثل مقّيدات حركة األطفال، وحدود نسبة املسكر يف  	

الدم، إلخ(.
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جمموعة تسيري األعامل
رفيعة املستوى

املبادرات الوطنية 1993 – 2010م
1993 – 2000م 

:  انعقاد املؤمتر الوطني األول للحّد من اإلصابات املرورية والوقاية منها يف القاهرة، وهو ما أثمر إصدار أول  • 	1993

مطبوعة حول اإلصابات: اإلصابات يف مرص. 
: تنفيذ نظام ترصد اإلصابات بمستشفيات وزارة الصحة • 	1994

منها  والوقاية  اإلصابات  بمكافحة  املعنية  الوطنية  اللجنة  تشكيل    : • 	1996

بموجب قرار وزاري. وتضم اللجنة وزارات الصحة، والداخلية، والرتبية 
النقل،  ووزارة  الربي،  والنقل  والكباري،  للطرق  العامة  واهليئة  والتعليم، 

وآخرين من الرشكاء املعنيني.
:  تنفيذ محلة للسالمة عىل الطرق يف جمموعة خمتارة من الطرق )وزارة  • 	1997

الصحة، وزارة الداخلية، اهليئة العامة للطرق والكباري والنقل الربي(.
وإدارة  الصحة  )وزارة   • 	2010 أصّحاء  مرصيون  مبادرة:  إطالق   :2000

الصحة األمريكية(، وكان من بني أهدافها تقليص حجم املراضة والوفيات 
النامجة عن التصادمات املرورية عىل الطرق.

2003: تأسيس املجلس القومي للسالمة عىل الطرق 
أنشئ املجلس داخل اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ويرفع تقريره إىل جملس الوزراء. ويتألف من 

والنقل  والكباري  للطرق  العامة  واهليئة  النقل،  وزارة  مثل  املعنية  الوزارات  جلميع  ممثلني  أعضاء 
الصحة  ومنظمة  احلكومية،  غري  واملنظامت  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الصحة،  ووزارة  الربي، 

العاملية.

 األمانة
)املكتب التنفيذي(

اللجنة الوطنية املعنية بالسالمة عىل الطرق
أكثر من 20 ممثل عن كربى املؤسسات املعنية 

بمجال السالمة عىل الطرق

اللجان الفرعية
•بيانات التصادمات. 	

•سالمة املركبات. 	
•الترشيعات املرورية وتطبيقها والتوعية والتثقيف  	

بشأهنا.
رخص  ومنحهم  وتدريبهم  السائقني  •تثقيف  	

القيادة.
والتنمية  األرايض  واستخدام  التحتية  •البنية  	

احلرضية والطرق بني املدن.
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2007:االسرتاتيجية الوطنية للسالمة عىل الطرق )2007 – 2009م(
أقر املجلس القومي للسالمة عىل الطرق يف عام 2007م اسرتاتيجية وطنية، غري أهّنا تتطّلب مزيدًا من اجلهود لتنفيذها.وتشمل 

بنود االسرتاتيجّية االهتامم باآليت:

الطرق: حتسني التصميم اهلنديس واإلنشائي للطرق ومراجعة تدابري السالمة التي جيب مراعاهتا يف تصميم الطرق وصيانتها.
املركبات: حتسني حالة املركبات وكفاءة الفحص الفني وعدد مدارس تعليم القيادة ومراجعة اللوائح املنظمة لعمل السائقني 

املهنيني.

إذكاء الوعي: مراجعة وحتديث املحتوى التعليمي حول السالمة عىل الطرق يف املدارس، وإذكاء الوعي عرب وسائل اإلعالم 
اجلامهريي واالتصال املبارش، إىل جانب شبكة  التواصل االجتامعي من خالل موقع إلكرتوين للمجلس القومي للسالمة عىل 

الطرق.

خدمة اإلسعاف: حتسني حمطات سيارات اإلنقاذ واإلسعاف، وحتسني فعالية االتصال يف هذه املحطات.

 2008: مرشوع التوأمة لتعزيز السالمة عىل الطرق يف مرص
)2008 – 2010م(

اهلدف: إقامة نظام نقل متكامل مأمون وفعال ومرتابط األقسام ويعتمد عليه.

جماالت التنفيذ:
الترشيعية  والتعديالت  الطرق  عىل  السالمة  جمال  يف  السنوية  األنشطة  •تنسيق  	

املطلوبة.
•دعم جهود اهليئة العامة للطرق والكباري والنقل الربي يف بناء القدرات وخطة العمل املتكاملة من أجل السالمة  	

عىل الطرق.
•رفع كفاءة نظام إدارة السالمة عىل الطرق. 	

نة عن التصادمات املرورية. •إعداد قاعدة بيانات حمسَّ 	

يف هناية عام 2009م ساهم مرشوع التوأمة لالحتاد األورويب يف دعم تنفيذ أعامل اللجان الفرعية املنضوية حتت مظلة املجلس 
املركبات  وسالمة  البيانات  توافر  ذلك  يف  بام  الرائدة،  بصفته  املجلس  دور  تعزيز  أجل  من  الطرق،  عىل  للسالمة  القومي 

والترشيعات والبنية األساسية واستخدام األرايض والتنمية احلرضية، كام سبقت اإلشارة.

)RS 10( 2010م: مرشوع السالمة عىل الطرق يف عرشة بلدان
تنفيذ  ويتوىل  بلومربج.  مؤسسة  متوله  والذي  الطرق،  عىل  السالمة  مرشوع  يف  إدراجها  تم  بلدان  عرشة  من  واحدة   .. مرص 
املرشوع جمموعة من الرشكاء الوطنيني بدعم فني مقدم من احتاد رشكاء السالمة عىل الطرق. والرشكاء يف مرص هم منظمة 
الصحة العاملية )اهليئة الرائدة(، والرشاكة العاملية من أجل السالمة عىل الطرق، ومركز جامعة جونز هوبكنز الدويل لدراسة 

اإلصابات، ورابطة سالمة السفر عىل الطرق الدولية.
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األهداف:
•إعداد الربامج النموذجية الريادّية التي تتعامل مع تنظيم الرسعة واستخدام أحزمة األمان، لتطبيقها يف مواقع أخرى  	

داخل مرص؛
، وكذلك من خالل  • حتسني نوعية البيانات عن اإلصابات املرورية من خالل تنفيذ قاعدة بيانات “تصادمات الطرق”	

ترصد اإلصابات يف املستشفيات، وإجراء املسوحات املجتمعية، ودّقة بيانات سّجالت الوفّيات ؛
•إذكاء الوعي العام من خالل محالت التسويق االجتامعي املناسبة؛ 	

التدريب  القدرات البرشّية يف جمال السالمة عىل الطرق من املهنيني من خمتلف القطاعات من خالل برامج  •تعزيز  	
املالئمة؛

•حتفيز مشاركة املنظامت غري احلكومية املعنية بقضية السالمة عىل الطرق؛ 	
•رصد وتقييم أثر التدخالت املنّفذة. 	

أنشطة املرحلة األوىل من املرشوع )2010-2011م(: 
•مراجعة وتنقيح ترشيعات السالمة عىل الطرق؛ 	

•تعزيز إنفاذ اللوائح املنظمة للسالمة عىل الطرق؛ 	
•تبني قضية اإلصابات النامجة عن التصادمات عىل الطرق، وحتفيز الوعي العام حول العبء اجلسيم الناجم عنها،  	

وإمكان حتسني السالمة عىل الطرق؛
الترشيعات  وإنفاذ  االختطار  عوامل  وتقييم  الطرق  عىل  للسالمة  التخطيط  عىل  الرئيسيني  العمل  طواقم  •تدريب  	

املنظمة هلا؛
•دعم املنظامت غري احلكومية للقيام بأنشطة الدعوة وإذكاء الوعي؛ 	

•توفري املعدات الالزمة للمساعدة يف مواجهة عوامل االختطار؛ 	
•حتسني نظم بيانات اإلصابات والوفيات النامجة عن التصادمات املرورية عىل الطرق؛ 	

•إجراء الدراسات لرصد أثر التدخالت وتقييمها. 	

جماالت تنفيذ االسرتاتيجية:
•أنشطة التصّدي لعاِمَلني من عوامل االختطار يف مرص؛ وحتديدًا الرسعة واستخدام أحزمة األمان، ملدة مخس سنوات  	

يف )موقعني جتريبيني يف مرص: الطريق الدائري بالقاهرة الكربى - اإلسكندرية(.
•تطوير إدارة البيانات املتعلقة بالسالمة عىل الطرق. 	
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 العقد الوطني للعمل من أجل السالمة عىل الطرق
2011-2020م

اهلدف:
يتمثل اهلدف العام من عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق يف مرص يف خفض معّدالت الوفاة واإلصابة واإلعاقة النامجة 

عن تصادمات الطرق بحلول عام 2020م، ويمكن بلوغ هذا اهلدف من خالل:
•إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج مستدامة حول السالمة عىل الطرق؛  	
م؛  • تقليص عدد الوفيات النامجة عن تصادمات الطرق بحلول عام 2020	

•تعزيز اإلدارة والبنية األساسية والقدرة عىل التنفيذ التقني ألنشطة السالمة عىل الطرق عىل املستوى الوطني؛ 	
•حتسني جودة عملية مجع البيانات عىل املستوى الوطني؛ 	

•رصد التقدم املحرز واألداء لعدد من املؤرشات املحددة مسبقًا عىل املستوى الوطني؛ 	
•تشجيع زيادة التمويل املوّجه ألنشطة السالمة عىل الطرق واالستخدام األفضل للموارد املتاحة، ومن هذه األنشطة  	

ن السالمة عىل الطرق يف مرشوعات البنية األساسية للطرق. العمل عىل ضامن إدراج مكوَّ

وحتى يتسّنى بلوغ هذه األهداف، أعّد رشكاء التنمية يف مرص خطة متكاملة لَعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق تواكب 
خطة العمل العاملية. وفيام ييل موجز لوثيقة الَعقد الوطني للعمل من أجل السالمة عىل الطرق 2011 – 2020م.

 موجز العقد الوطني للعمل من أجل السالمة عىل الطرق
2011 – 2020م

الركن األول: إدارة السالمة عىل الطرق

التشجيع عىل إقامة رشاكات متعددة القطاعات، والعمل مع هيئات رائدة متتلك القدرة عىل إعداد االسرتاتيجيات واخلطط 
واألهداف الوطنية املعنية بالسالمة عىل الطرق، وتويل مهام تنفيذها، مدعومة بجميع البيانات والبحوث االستداللية من أجل 

تقييم عملية تصميم اإلجراءات املضادة ورصد التنفيذ والفعالية.
1-1 تعزيز املجلس القومي للسالمة عىل الطرق واللجان الفرعية الوطنية

1-2 تنفيذ قاعدة بيانات موحدة حول التصادمات يتم مجعها من خالل مجيع القطاعات 

1-3 تعزيز النظام الوطني لتسجيل الوفيات

1-4 املشاركة الوطنية يف قاعدة البيانات الدولية للتصادمات عىل الطرق

1-5 تأييد إعالن املنظامت غري احلكومية بشأن السالمة عىل الطرق
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الركن الثاين: مأمونّية الطرق وسالمة التنقل

رفع معايري السالمة واحلامية يف شبكات الطرق 
األخص  وعىل  مستخدميها،  مجيع  خيدم  بام 
املشاة،  )مثل  للمخاطر  تعرضًا  األكثر  الفئات 
وراكبي الدراجات اهلوائية والبخارية(. وسوف 
تقييم  إجراء  طريق  عن  الركن  هذا  تدعيم  يتم 
السالمة  للطرق وحتسني عامل  للبنية األساسية 
وبنائها  وتصميمها  الطرق  ختطيط  عملية  يف 

وتشغيلها.
الطرق  عىل  السالمة  تأثري  من  التحقق   1-2

ومراجعة قواعدها
التصميم  عنارص  يف  العيوب  معاجلة   2-2

اهلنديس
بالسالمة  املعنيني  املهندسني  قدرات  بناء   3-2

عىل الطرق
الصلة  ذات  الترشيعات  وتنفيذ  تعزيز   4-2

بالطرق العامة

الركن الثالث: مركبات أكثر أمانًا

نة لسالمة املركبات من حيث السالمة السلبية واإلجيابية، ومن خالل اجلمع بني تنسيق املعايري  التشجيع عىل نرش تكنولوجيا حمسَّ
العاملية ذات الصلة وبرامج معلومات املستهلكني، وحوافز التعجيل باستخدام التكنولوجيا احلديثة.

3-1 تطبيق قواعد سالمة املركبات بام يتفق مع دعوة املنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة باملركبات التابع لألمم املتحّدة 

3-2 التعامل مع القضايا املتعلقة بحالة املركبة
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الركن الرابع: مستخدمو طرق أكثر سالمة

إعداد برامج شاملة لتحسني سلوكيات مستخدمي الطرق لضامن استمرار وحتسني إنفاذ القوانني واملعايري، إىل جانب إذكاء 
الوعي والتثقيف لرفع معّدل استخدام حزام األمان واخلوذة، وخفض معّدالت القيادة حتت تأثري امُلْسكرات والرسعة املفرطة 

وغريها من عوامل االختطار.
4-1  تعزيز وعي مستخدمي الطرق بمعايري السالمة من خالل تنفيذ مرشوع السالمة عىل الطرق يف عرشة بلدان RS 10 وفق 

آلّيات التسويق االجتامعي، ومحالت التوعية يف مواقع خمتارة كنامذج ُقطرية يتم تعميمها الحقًا عىل املستوى الوطني.
4-2 إجراء الفحوصات التقنية عىل رخص املركبات

4-3  إرساء املعايري الوطنية ملدارس تعليم القيادة

4-4  رفع مستوى اختبارات القيادة وإنفاذها

4-5  إعداد وتعزيز الربامج التثقيفية

4-6  االستعانة بوسائل اإلعالم

4-7  االستخدام األمثل لشبكة اإلنرتنت وصفحات التواصل االجتامعي

4-8  التعاطي مع حقوق فئات املستخدمني املعرضني للمخاطر

4-9  تعزيز الترشيعات املتعلقة بالنقل التجاري عىل الطرق

4-10 تعزيز القوانني واملعايري والقواعد املسندة بالبينات الستخدام أحزمة األمان واخلوذ وأجهزة األمان لألطفال

4-11 تعزيز إذكاء الوعي لدى طالب املدارس فيام يتعلق بالسالمة عىل الطرق

الركن اخلامس: االستجابة الالحقة للتصادمات
زيادة االستجابة حلاالت الطوارئ الالحقة للتصادمات وحتسني قدرة النظم الصحية وغريها من النظم لتقديم املعاجلة الطارئة 

األمد  عىل  التأهيل  إعادة  وخدمات  املالئمة 
األطول لضحايا التصادمات

5-1 تعزيز الرعاية اإلسعافّية قبل اإلدخال إىل 

املستشفى
5-2 تطوير وحتسني أقسام الطوارئ 

باملستشفيات لرعاية املصابني، وتقييم جودة 
الرعاية من خالل تنفيذ املامرسات اجليدة 

املّتصلة بالرعاية وضامن اجلودة
5-3 تعزيز أنشطة رعاية اإلعاقة عىل املستوى 

الوطني، بام يف ذلك التنسيق مع املرشوع 
املشرتك لألمم املتحدة املعني بإدراك حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف مرص 



WHO-EM/HLP/069/A

 تصميم وإعداد أمحد جمدي، اجلمعية املرصية لسالمة الطرق
اإلعداد والطباعة يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، بالقاهرة، مرص

منظمة الصحة العاملية  2011
مجيع احلقوق حمفوظة. إنَّ التسميات املستخدمة يف هذه املنشورة ، وطريقة عرض املواد الواردة هبا، ال تعرب إطالقًا عن رأي منظمة الصحة العاملية، بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو 

لسلطات أي منها أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها. ومتثل احلدود املنقوطة عىل اخلرائط  خطوطًا حدودية تقريبية  قد ال يوجد حوهلا بعد اتفاق.

/http://www/mohp.gov.eg   وزارة الصحة، مرص
http://www.moiegypt.gov.eg/arabic/default  وزارة الداخلية

http://www.emoe.org  وزارة الرتبية والتعليم
http://mts.gov.eg  وزارة النقل

http://www.mic.gov.eg  وزارة التعاون الدويل
http://www.egyptionrc.org  اهلالل األمحر املرصي

http://saferoadsociety.com اجلمعية املرصية لسالمة الطريق
http://www.emro.who.int املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط

http://europa.eu/index_en.htm  االحتاد األورويب
http://www.un.org.eg  األمم املتحدة

http://www.jhsph.edu كلية الصحة العمومية -  جامعة جونز هوبكنز بلومربج
http://www.grsproadsafety.org الرشاكة العاملية من أجل السالمه عىل الطرق

 http://www.asirt.org مجعية السفر الدويل اآلمن عىل الطرق
 http://www.capmas.gov.eg اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

املجلس القومي للسالمة عىل الطرق
اهليئة العامة للطرق والكباري والنقل الربي

االحتاد النوعي للسالمة عىل الطرق
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