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 توصيات السياسة التي اعتمدتها الدورة الثانية والثالثين للكومسيك  
 وضع استراتيجية وطنية لصيانة الطرق تستند إلى األدلة والبيانات

 :األساس المنطقي
ية ستقبل؛ وبالتالي يجب توقع الحالة المتتطلب الصيانة الوقائية، كما يشير التعريف، استشراف المستقبل

ود شبكة الطرق. ويتطلب تنفيذ ذلك وجءات وقائية لمنع التدهور الخطير في إجرا لشبكة الطرق واتخاذ
احة أهداف وغايات واضحة، ومعرفة تامة بالوضع الحالي لشبكة الطرق، وتوفر صور واقعية لألموال المت

ة صلات لتمويل أعمال الصيانة، باإلضافة إلى عنصر مهم للغاية يتمثل في توفر بيانات دقيقة ومواتية وذ
جراء المفاضالت الالزمة عند  ،لتحديد األولويات يلها تم تمو بشأن أعمال الصيانة التي سي اتخاذ القراراتوا 

 واألعمال التي سيتم إرجاؤها. ويجب دمج جميع هذه الموضوعات في استراتيجية وطنية للصيانة.
ة" لألداء و"مستويات خدمويجب أن تحدد أية استراتيجية وطنية لصيانة الطرق أهدافًا وغايات واضحة 

لمختلف أنواع الطرق التي تضمها شبكات الطرق. كما يجب أن تكون أهداف األداء ومستويات الخدمة 
إلى  بالموارد المتاحة وتمويل أنشطة الصيانة. باإلضافة اومباشر  ربطا واضحاطها بواقعية بحيث يجب ر 

مسؤوليات تحقيق أهداف  عند إسناد تضع تصورا واضحاأن االستراتيجية الوطنية على ذلك، يجب 
إلى مؤسسات ومنظمات محددة. كما يجب أن تحدد لمختلف أنواع الطرق وغايات األداء المذكورة 

ن يجب أكذا مصادر وحجم اإليرادات/ األموال المتاحة لكل من هذه المؤسسات في هذه االستراتيجية. و 
ه تمر لهذثوقة يتم جمعها دوريًا لدعم التطوير المسعلى دليل وبيانات مو قائمة االستراتيجية نفسها  تكون

ثل مويمكن أن يشّكل أساسًا جيدًا لوضع  ،االستراتيجية. ويستخدم إطار إدارة األصول على نطاق واسع
 تلك االستراتيجية الوطنية لصيانة الطرق.

 
حة لمتاطرق اضمان تخصيص تمويل كاٍف ومستدام لصيانة الطرق وزيادة االستخدام الفعال ألموال ال

 من خالل إطار قانوني مناسب وهيكل مؤسسي
 األساس المنطقي:

صيانة  أمام تحسين يمثل حجر عثرة كشفت البحوث والتجارب أن التمويل غير الكافي وغير الموثوق
الطرق في العديد من البلدان. فالتمويل الكافي والمضمون والمستقر لتنفيذ خدمات الصيانة الدورية ينطوي 

مية كبرى لشبكة الطرق التي تعمل بصورة جيدة. ويمثل عدد الدول التي ليس لديها صناديق على أه
 ما هي إالصناديق الطرق  رغم أن ؛للطرق مشكلة واضحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اإلضافة بتسهيل تدفق األموال على نحو كاٍف ومستقر لتمويل أنشطة الصيانة المطلوبة. و من شأنها آلية 
ذلك، فحتى صناديق الطرق التي تم إنشاؤها ال تعمل بنفس مستوى الفعالية؛ إذ يتطلب األداء الفعال  إلى
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لصناديق الطرق إطارًا قانونيًا مناسبًا وهيكاًل مؤسسيًا. وبصفة عامة، تتسم صناديق الطرق التي تم 
 إنشاؤها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بما يلي:

 
 غير مضمونة تهاما زال األساس القانوني للعديد من صناديق الطرق ضعيفًا، كما أن استقاللي. 
  مشاركة أصحاب المصالح في صناديق الطرق محدودة للغاية، إلى جانب اقتصار المساءلة

 مالي سنوي. تدقيقوالشفافية في صناديق الطرق في الغالب على إجراء 
  ة أثر مؤشرات األداء القائمة التي تستند إلى البيانات لمراقبنادرًا ما تستخدم صناديق الطرق

يل أنشطة التمويل التي تمارسها تلك الصناديق وتقييمها. وبالتالي، ليس هناك ربط بين التمو 
 والتحسينات في أداء شبكة الطرق.

 
صدر  يوجد مونتيجة لذلك، يكون التمويل الكافي والمستقر للصيانة محدودًا في الغالب، وبصفة عامة ال

تمويل يكرس بصفة خاصة لتمويل أنشطة الصيانة. ويؤدي هذا الوضع بصفة عامة إلى ما يعرف بـ 
 "فجوة الصيانة"، وهو ما يترك أثرًا ضارًا على أداء شبكة الطرق.

 
 االستفادة من عقود األداء في صيانة الطرق

 األساس المنطقي:
هات ج الجة إلى القطاع الخاص. ولكي تنفذ تلك العقود، تحتاتتميز عقود األداء بعدة مزايا إلسناد الصيان

جراءات مشتريات تت سم المسؤولة عن الطرق إلى إدارة قادرة لبرنامج الصيانة، ونظام مراقبة جيد، وا 
ت بالوضوح والشفافية. وفي هذا النوع من العقود، يحصل المقاول على أجره شهريًا بناًء على مخرجا

 ت إذاياس مقابل معايير تحدد في العقد وليس على أساس المدخالت. وتوقع الغرامااألداء التي تخضع للق
. لم تستوف نتائج نشاط معايير العقد، ويمكن تخفيض األجر أو وقفه لحين إجراء اإلصالحات الالزمة

ي أية؛ وتتمثل النقطة الرئيسية في أن التركيز ينصب على تحقيق أهداف األداء من ناحية النتيجة النهائ
 ال ينصب على عدد كيلومترات شبكة -على سبيل المثال  -من ناحية المخرجات. وبالتالي، فالتركيز 

التي نتجت  -على سبيل المثال  -الطرق التي خضعت للصيانة، ولكن على حاالت التأجيل التراكمية 
مجرد إجراء  عن أعمال الصيانة على شبكة الطرق. ومن شأن هذا التركيز أن يغير محور األهمية من

 الصيانة إلى إجرائها بطرق تختصر وقت التعطل واإلزعاج الناتج عن أعمال الصيانة.
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 إنشاء نظام إلدارة قاعدة بيانات الطرق
 األساس المنطقي:

رق يتمثل أساس الصيانة الوقائية الفعالة في المعلومات المالئمة؛ أي المعلومات عن حالة شبكة الط
يضًا لشبكة. كما أن تنفيذ الصيانة الوقائية بفعالية وبتكلفة معقولة يتطلب أوحجم المرور على هذه ا

لوقت معلومات عن تكاليف مختلف أعمال الصيانة وآثارها المفيدة. وتظهر الحاجة لهذه المعلومات ليس ل
الحالي فقط، بل إنها مطلوبة في النماذج أيضًا )نماذج الطلب على النقل، ونماذج تدهور الرصف، 

رات اذج التكلفة( من أجل التنبؤ بالحالة المستقبلية لشبكة الطرق لتقييم معقولية التكلفة لخياونم
يات. واستراتيجيات الصيانة المتعددة حتى يتسنى تحديد األولويات وتخصيص الموارد وفقًا لتلك األولو 

تلك  أن مردود توفر وتعد تكلفة جمع هذه البيانات معقولة مقارنًة بتكلفة أعمال الصيانة نفسها، كما
 البيانات كبير.

 
 في الدول األعضاء السالمة على الطرقشأن رفع الوعي ب

 األساس المنطقي:

، لصحة العامةل بالنسبةمشكلة أساسية ذات طابع عالمي  سير على الطرقالالناجمة عن  صاباتاإلتمثل 
 كافة عالة والمستدامة. ومن بينولكنها مهملة، مما يتطلب تكاتف الجهود بغية الوصول إلى الوقاية الف

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

مليون  50 إلىعدد اإلصابات  قد يصلفي حين مليون شخص،  2،1على الطرق سنوًيا بحوالي السير 
 من أكبر مدن العالم. وباإلضافةمدن  خمس لعدد السكان فياإلجمالي المدمج  وهو ما يساوي –إصابة
 فاإلصاباتعلى الطرق في العديد من اإلصابات األقل شدة:  سير، تتسبب حوادث الحاالت الوفاةإلى 
لك ت مثل. وتإصابة مليون 50و 20ما بين  تتراوح اء العالمبمختلف أنح سنويا التي تحدثمميتة الغير 

 من أسباب اإلعاقة. سببا مهمااإلصابات غير المميتة 

 لسرعة،، وتجاوز اوحاالت الُسْكر، واإلجهاد، واالفتقار إلى المهارة، اإلهمالالعوامل البشرية مثل  إن
 السير على نحو يخالف أنظمةدون اكتراث و وعبور الطريق  أثناء القيادة من السائقين اآلخرين واالقتراب

، وتدعيم عوامل أساسية في حوادث الطرق. وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى إطالق حمالت مكثفةلهي 
ص ث الفح، وتبني برامج وضع المعايير الخاصة بمدارس تعليم القيادة واستحداالقوانين تفعيلاستراتيجيات 

 بهدف رفع الوعي.   وذلك ،الطبي على سائقي سيارات النقل
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أنظمة السالمة  1نهج تطبيقالسالمة على الطرق و  حولاألمم المتحدة الرئيسية  باتفاقياتااللتزام 
 الخاص على النظام الوطني إلدارة السالمة على الطرق

 األساس المنطقي:

 ة منالفتر  ارقراًرا من شأنه اعتب باإلجماعت الجمعية العامة لألمم المتحدة ، أقر 2010في مارس/آذار 
العقد في تحقيق هذا للعمل من أجل السالمة على الطرق. ويتمثل الهدف من  اقدع   2020إلى  2011

ام لوفيات على الطرق بمختلف أنحاء العالم بحلول عالمتوقعة لعداد األ ثم الحد منومن االستقرار، 
 لمية.محلية، واإلقليمية والعاعلى المستويات ال السالمة على الطرق، وذلك من خالل زيادة أنشطة 2020

 

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

مكن األخطاء وال ي نيرتكبو  نترض أن البشر ال يزالو ويفالبشرية وقابلية تعرض الجسد البشري لألذى. 
ن م( صاباتمن أثرها )من حيث نتائج اإلعلى الرغم من إمكانية التخفيف  على نحو تام،تفادي الحوادث 

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

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

  

 .الطرق السالمة علىئمًة في مجال توجيه إدارة مال األكثرنهج أنظمة السالمة دولًيا على أنه نظر إلى يو 
كافة لأكثر سالمًة 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 
 ل الهدف األساسي من هذا النهج في الحد من اإلصابات الشديدةالنقل على الطرق ومستخدميه. ويتمث

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

 في نهج أنظمة السالمة. متضمنة تندرج جميعها بصورة متكاملة الوشبكة/بيئة الطرق 

 
                                                            

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

ك الدولي لقطرية للبنشادات ا، وتم إدراجها في تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية "نحو الصفر" واإلرلمية واألمم المتحدةمنظمة الصحة العا
حداث مة واستحول سير مراجعات قدرة إدارة السالمة على الطرق. وتم وضع إرشادات البنك الدولي خصيًصا لغرض تعزيز نهج أنظمة السال

 مة على الطرق كخطوة أولى من أجل معالجة المشكالت المتزايدة السالمة على الطرق. مراجعات قدرة السال
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لسير اقية اواتفاقيات األمم المتحدة، وتنفيذها، بما في ذلك اتف بمعاهداتوعلى هذا األساس، فإن االلتزام 
التفاق األوروبي بشأن عمل طواقم ا( و 1968(، واتفاقية العالمات واإلشارات )1998) الطرقعلى 

د على حدو  السالمة على الطرق(، ومواءمة تشريع 1970تعملة في النقل الطرقي الدولي )المركبات المس
دة لهي أمور شدي السالمة على الطرقالبلدان، فضاًل عن استخدام نهج أنظمة السالمة في نظام إدارة 

 األهمية في سبيل تحقيق النجاح.

 وقية واالستدامةوالحوادث يتسم بالموث السالمة على الطرقبيانات لإنشاء نظام 
 األساس المنطقي:

 ياالتي تقع يوميتم جمع المعلومات األساسية حول الحوادث واإلصابات الناجمة عن السير على الطرق 
ذا لم يتم وضع أكواد لتلك المعلومات  دخالها في نظام محوسب لقابشكل سليمفي بلدان عدة. وا  عدة ، وا 

اء لتعرف على المخاطر، أو انتقفي ااستخدامها  يتعذر سوفيلها ونشرها، البيانات، ومعالجتها، وتحل
زة التدخالت أو قياس النتائج. ويشير مصطلح نظام بيانات الحوادث إلى األشخاص، والعمليات، واألجه

دارتها. وتعمل أنظمة ا ات لبيانوالبرامج المعنية بجمع المعلومات المتعلقة بحوادث السير على الطرق، وا 
، باإلضافة إلى تيسير المجمعالتحليل على المستوى إجراء ت التي تسمح بعلى معالجة المعلوما

 اإلجراءات التي تعتمد على البيانات.
 

 فضاًل عن ذلك، ثمة حاجة إلى البيانات الموثوقة والدقيقة بغية رفع الوعي بشأن جسامة اإلصابات
أن  ذ التدابير الالزمة. كماتخااضرورة الناجمة عن السير على الطرق، وكذا إقناع صانعي السياسات ب

التعرف بشكل صحيح على المشكالت، وعوامل المخاطرة  من أجلالبيانات الموثوقة والدقيقة ضرورية 
لك، والمناطق ذات األولوية، إلى جانب وضع االستراتيجيات، وتحديد األهداف ورصد األداء. وفوق كل ذ

ي فسيا عنصرا أساعتبر استخدام البيانات الموثوقة من شأنها المساهمة أيًضا في توزيع أفضل للموارد. وي
 السياسات.بنهج أنظمة السالمة التي تم عرضها في التوصية السابقة الخاصة 

 
ئولية رائدة لتضطلع بمسوطنية  وكالة/مؤسسةوتكليف  لسالمة على الطرقلوضع استراتيجية وطنية 

 السالمة على الطرقإدارة 
 األساس المنطقي:

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

جيات االستراتيوبرامجها التي يمكن إدراجها في السياسات و  السالمة على الطرقوتنفيذ استراتيجيات 
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عقد األمم المتحدة للعمل من أجل األهداف الثمانية المحددة للخطة العالمية ) إحدىالمحددة للدولة 
 (.2020-2011 السالمة على الطرق

ي وفي هذا الصدد، فإن وجود جهة وطنية متعددة التخصصات، أو هيئة رائدة، لهو أمر شديد األهمية ف
هيئة  . ويعد تكليفالالزم لتنفيذها تنسيقال، فضاًل عن لطرقلسالمة على السبيل وضع استراتيجية وطنية 

ال ول، أأحد األنشطة الستة الرئيسية التي تم تحديدها تحت البعد األ السالمة على الطرقرائدة بمسئولية 
ي المتضمنة في الخطة العالمية السابق ذكرها. ويتمثل الهدف األساس السالمة على الطرقوهو إدارة 
ظمة ة في تقليل أعداد الوفيات واإلصابات الجسيمة بشكل جوهري. وتحدد الهيئة مجال أنللهيئة الرائد

ير على ة السواألطراف المعنية بسالم ،إدارتها، وال سيما ما يتعلق بدورها وكذلك األدوار المنوطة بشركائها
 التأكد منجل دور تنسيقي على مستوى النظام من أ لتلك الهيئةيكون  سوف الطرق. وعلى هذا األساس،

جه ، والتي تستهدف التنفيذ واسع النطاق في األساس، يتم القيام بها على الو نظاميةالتدخالت ال أن
 .األكمل

 


