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االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل  الصادرة عن الخاصة بالسياسات توصياتال
 واالتصاالت

 
 
 مل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت،عضاء الموقرون لفريق عاأل
 

 27في  واالتصاالت والذي ٌعقد فريق عمل الكومسيك المعني بالنقلاالجتماع الثامن ل تكلل بالنجاح
في الدول األعضاء  السالمة على الطرقتحت عنوان "تحسين  ، وذلكأكتوبر/تشرين األول في أنقرة بتركيا

 فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت قام . وفي أثناء االجتماع،بمنظمة التعاون اإلسالمي"
الطرق. وكانت الوثيقة  السالمة علىسياسات الدول األعضاء في مجال بين تقريب الحول مداوالت  بعمل

الصادر عن االجتماع  يتقرير البحثلالصادرة عن االجتماع، والتي تم إعدادها وفًقا لالستنتاجات الرئيسية ل
سئلة األإجابات البلدان األعضاء على كذا الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت و 

 توصياتالوخالل االجتماع، ناقش المشاركون يسية للمناقشات. السياسات هي المدخالت الرئالخاصة ب
  السياسات المذكورة أدناه.الخاصة ب

 
 في الدول األعضاء السالمة على الطرقشأن : رفع الوعي بالتوصية األولى الخاصة بالسياسات

 

 األساس المنطقي:

لصحة العامة، ل بالنسبةمشكلة أساسية ذات طابع عالمي  سير على الطرقالالناجمة عن  صاباتاإلتمثل 
ولكنها مهملة، مما يتطلب تكاتف الجهود بغية الوصول إلى الوقاية الفعالة والمستدامة. ومن بين كافة 

على الطرق هو األكثر  النقلاألنظمة التي يتعين على األشخاص التعامل معها على أساس يومي، يعد 
 حوادثخاص الذين يلقون حتفهم من جراء وعلى مستوى العالم، ٌيقدر عدد األش تعقيًدا واألكبر خطًرا.

مليون  50 إلىعدد اإلصابات  قد يصلمليون شخص، في حين  2،1سنوًيا بحوالي على الطرق السير 
من أكبر مدن العالم. وباإلضافة مدن  خمس لعدد السكان فياإلجمالي المدمج  وهو ما يساوي –إصابة
 فاإلصاباتفي العديد من اإلصابات األقل شدة:  على الطرق سير، تتسبب حوادث الالوفاةحاالت إلى 
تلك  مثل. وتإصابة مليون 50و 20ما بين  تتراوح بمختلف أنحاء العالم سنويا التي تحدثمميتة الغير 

 من أسباب اإلعاقة. سببا مهمااإلصابات غير المميتة 



2 
 

، وتجاوز السرعة، وحاالت الُسْكر، واإلجهاد، واالفتقار إلى المهارة، اإلهمالالعوامل البشرية مثل  إن
على نحو يخالف أنظمة السير دون اكتراث و وعبور الطريق  أثناء القيادة من السائقين اآلخرين واالقتراب

، وتدعيم حمالت مكثفة إطالق عوامل أساسية في حوادث الطرق. وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلىلهي 
برامج وضع المعايير الخاصة بمدارس تعليم القيادة واستحداث الفحص تبني ، و القوانين تفعيلاستراتيجيات 

   بهدف رفع الوعي.وذلك  ،سيارات النقلالطبي على سائقي 

 
السالمة على  حولاألمم المتحدة الرئيسية  باتفاقياتااللتزام : الخاصة بالسياسات ثانيةالتوصية ال

 السالمة على الطرقالنظام الوطني إلدارة الخاص على أنظمة السالمة  1نهج تطبيقو  الطرق
 

 األساس المنطقي:

 الفترة من شأنه اعتبارقراًرا من  باإلجماعت الجمعية العامة لألمم المتحدة ، أقر 2010في مارس/آذار 
العقد في تحقيق هذا الطرق. ويتمثل الهدف من على لسالمة من أجل العمل ل اقدع   2020 إلى 2011

لوفيات على الطرق بمختلف أنحاء العالم بحلول عام المتوقعة لعداد األ ثم الحد منومن االستقرار، 
 على المستويات المحلية، واإلقليمية والعالمية. السالمة على الطرق، وذلك من خالل زيادة أنشطة 2020

 

من أجل السالمة على  عملالأنظمة السالمة المتضمنة كما تم إقرارها في عقد  ئوتعتمد الخطة على مباد
ويهدف نهج أنظمة السالمة إلى تطوير نظام للنقل على الطرق يأخذ بعين االعتبار األخطاء . الطرق

األخطاء وال يمكن  نيرتكبو  نويفترض أن البشر ال يزالو . لألذى الجسد البشري قابلية تعرضالبشرية و 
( من صاباتمن أثرها )من حيث نتائج اإلعلى الرغم من إمكانية التخفيف  ،على نحو تامتفادي الحوادث 

ولية االلتزام بالقواعد ئويقع على عاتق مستخدمي الطرق مس .مرنةخالل توفير طرق ومركبات آمنة و 
ن، يالقدرة الفعالة على إعمال القوان يتم بموجبه ضمان واللوائح. ويدعم كل ذلك نظام قانوني وقضائي

، وأنظمة إدارة األحداث، ومرافق التدريب، وأنظمة التمويل، ووظائف البحث ئوالرعاية في حاالت الطوار 
 والرصد بحسب ما يتطلبه نهج أنظمة السالمة.

  

                                                           
1
تم صياغة مفهوم نظام السالمة مع استحداث النهج الهولندي والرؤية السويدية "صفر". ونتج عن هذا الفكر تأسيس التوصيات التي أصدرتها   

ولي الصفر" واإلرشادات القطرية للبنك الد نحو، وتم إدراجها في تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية "منظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة
تم وضع إرشادات البنك الدولي خصيًصا لغرض تعزيز نهج أنظمة السالمة واستحداث و. السالمة على الطرقحول سير مراجعات قدرة إدارة 

 . السالمة على الطرقمعالجة المشكالت المتزايدة كخطوة أولى من أجل  السالمة على الطرقات قدرة مراجع
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. السالمة على الطرقمالئمًة في مجال توجيه إدارة  األكثرنهج أنظمة السالمة دولًيا على أنه نظر إلى يو 
أكثر سالمًة لكافة تكون لنقل على الطرق لأنظمة توفير  بغيةتراف به كأكثر الوسائل فعالية وزاد االع

ي نظام ممولية تشاركية بين كل من مصؤ مس السالمة على الطرقالمستخدمين. ويصور هذا النهج أن 
نهج في الحد من اإلصابات الشديدة . ويتمثل الهدف األساسي من هذا الالنقل على الطرق ومستخدميه

وتلك التي تتسبب في الوفاة من خالل التعرف على المصادر األساسية لألخطاء وعيوب التصميم التي 
مستخدمي الطرق، والمركبات، فإن التقليدية،  ساليبمعالجتها. وعلى عكس األالعمل على أدت إليها، و 

 في نهج أنظمة السالمة. تندرج جميعها بصورة متكاملة المتضمنة وشبكة/بيئة الطرق 

 

واتفاقيات األمم المتحدة، وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقية السير  بمعاهداتوعلى هذا األساس، فإن االلتزام 
التفاق األوروبي بشأن عمل طواقم ا( و 1968، واتفاقية العالمات واإلشارات )(1998) الطرقعلى 

على حدود  السالمة على الطرق، ومواءمة تشريع (1970) ي النقل الطرقي الدوليالمركبات المستعملة ف
لهي أمور شديدة  السالمة على الطرقالبلدان، فضاًل عن استخدام نهج أنظمة السالمة في نظام إدارة 

 األهمية في سبيل تحقيق النجاح.

 
والحوادث يتسم  على الطرقالسالمة بيانات لإنشاء نظام التوصية الثالثة الخاصة بالسياسات: 

 االستدامةو  يةموثوقبال
 

 األساس المنطقي:
 

 التي تقع يوميايتم جمع المعلومات األساسية حول الحوادث واإلصابات الناجمة عن السير على الطرق 
ذا لم يتم في بلدان عدة.  دخالها في نظام محوسب لقاعدة بشكل سليموضع أكواد لتلك المعلومات وا  ، وا 

لتعرف على المخاطر، أو انتقاء في ااستخدامها  سوف يتعذريلها ونشرها، ومعالجتها، وتحل البيانات،
التدخالت أو قياس النتائج. ويشير مصطلح نظام بيانات الحوادث إلى األشخاص، والعمليات، واألجهزة 

دارتها. وتعمل أن ظمة البيانات والبرامج المعنية بجمع المعلومات المتعلقة بحوادث السير على الطرق، وا 
، باإلضافة إلى تيسير المجمعالتحليل على المستوى إجراء على معالجة المعلومات التي تسمح ب

 البيانات. عتمد علىالتي تاإلجراءات 
 

بشأن جسامة اإلصابات رفع الوعي إلى البيانات الموثوقة والدقيقة بغية حاجة  فضاًل عن ذلك، ثمة
. كما أن تخاذ التدابير الالزمةاضرورة إقناع صانعي السياسات بالناجمة عن السير على الطرق، وكذا 
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 على المشكالت، وعوامل المخاطرة بشكل صحيح التعرف من أجلالبيانات الموثوقة والدقيقة ضرورية 
وفوق كل ذلك، ، إلى جانب وضع االستراتيجيات، وتحديد األهداف ورصد األداء. والمناطق ذات األولوية

في عنصرا أساسيا أيًضا في توزيع أفضل للموارد. ويعتبر استخدام البيانات الموثوقة  من شأنها المساهمة
 .اتالسياسبنهج أنظمة السالمة التي تم عرضها في التوصية السابقة الخاصة 

 
وتكليف  لسالمة على الطرقلالتوصية الرابعة الخاصة بالسياسات: وضع استراتيجية وطنية 

 السالمة على الطرقرائدة لتضطلع بمسئولية إدارة  وطنية /مؤسسةوكالة
 

 األساس المنطقي:

كبرى، وذلك ت الدولية الجيدة أهمية في ضوء الممارسا لسالمة على الطرقل يمثل وضع استراتيجية وطنية
ويعد تطوير  الوطني.على الصعيد ومعالجة التحديات  ،لسالمة على الطرقل إدارة أفضل إيجاد من أجل

االستراتيجيات التي يمكن إدراجها في السياسات و  وبرامجها السالمة على الطرقوتنفيذ استراتيجيات 
عقد األمم المتحدة للعمل من أجل األهداف الثمانية المحددة للخطة العالمية ) إحدىالمحددة للدولة 

 (.2020-2011 السالمة على الطرق

 

وفي هذا الصدد، فإن وجود جهة وطنية متعددة التخصصات، أو هيئة رائدة، لهو أمر شديد األهمية في 
. ويعد تكليف هيئة الالزم لتنفيذها تنسيقال، فضاًل عن لسالمة على الطرقلسبيل وضع استراتيجية وطنية 

البعد األول، أال يدها تحت أحد األنشطة الستة الرئيسية التي تم تحد السالمة على الطرقرائدة بمسئولية 
ويتمثل الهدف األساسي  السابق ذكرها.المتضمنة في الخطة العالمية  السالمة على الطرقوهو إدارة 

في تقليل أعداد الوفيات واإلصابات الجسيمة بشكل جوهري. وتحدد الهيئة مجال أنظمة للهيئة الرائدة 
واألطراف المعنية بسالمة السير على  ،المنوطة بشركائهاإدارتها، وال سيما ما يتعلق بدورها وكذلك األدوار 

التأكد من دور تنسيقي على مستوى النظام من أجل  لتلك الهيئةيكون  سوف الطرق. وعلى هذا األساس،
، والتي تستهدف التنفيذ واسع النطاق في األساس، يتم القيام بها على الوجه نظاميةالتدخالت ال أن

 .األكمل

 

 الالزمة للعمل بالتوصيات الخاصة بالسياسات:األدوات 
 
في اجتماعاته القادمة، يجوز لفريق العمل التوسع في فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت:  
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 المجاالت الخاصة بالسياسات المذكورة أعاله على نحو أكثر تفصياًل.
 

لتقديم الدعوة  يتم إطالقتحت آلية تمويل مشروعات الكومسيك، آلية تمويل مشروعات الكومسيك: 
اآللية، يمكن للدول األعضاء هذه لمشروعات كل عام من خالل مكتب تنسيق الكومسيك. ومن خالل ا

المشاركة في فرق العمل أن تقوم بتسليم مشروعات تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح 
كومسيك. وبالنسبة للمجاالت الخاصة بالسياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول مقدمة من مكتب تنسيق ال

األعضاء االستفادة من آلية تمويل مشروعات الكومسيك، ولمكتب تنسيق الكومسيك أن يقوم بتمويل 
في هذا الصدد. ويمكن أن تتضمن تلك المشروعات تنظيم الندوات،  اجتازت التصفياتالمشروعات التي 

عداد كل من الدراسات التحليلية والبرامج ا لتدريبية، والزيارات البحثية، وتبادل الخبراء، وعقد ورش العمل، وا 
 وتقييم االحتياجات ومواد/وثائق التدريب، إلخ. 

 

 

 


