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مقدمة
هيدف “امللف اإلعالمي املعد للمنظمني” إىل تقديم 

 اإلرشادات للمساعدة عىل ختطيط أحداث
تدشني عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق 

2011–2020 يف 11 أيار/مايو 2011.

ويورد امللف اإلعالمي هذا بإجياز املعلومات األساسية عن العقد ورؤيته ورسائله 
الرئيسية، كام تعرض البيانات العاملية الرئيسية بشأن اإلصابات النامجة عن حوادث 
املرور عىل الطرق، وتورد قائمة باألفكار ألحداث التدشني، وتصف احلدث الذي 

يعترب تدشينًا مثاليًا. وتتضمن كذلك إشارة إىل الدعم الذي يتعني عىل فريق األمم 
املتحدة املعني بالتعاون يف جمال السالمة عىل الطرق أن يقدمه.
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معلومات	أساسية
تودي الوفيات واإلصابات النامجة عن حوادث 

املرور عىل الطرق بحياة حواىل 1٫3 مليون شخص 
يف كل عام، كام تؤدي إىل إصابة املاليني. 

ولسنوات عديدة أقرت األمم املتحدة والدول األعضاء فيها بأن هذه الوفيات 
واإلصابات متثل حتديًا كبريًا. ومع ذلك مل تعط هذه املسألة األمهية التي تستحقها بني 

شواغل الصحة والتنمية الدولية األكثر إحلاحًا سوى يف العقد املايض. ويف سنة 2004 
أطلقت منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات 
النامجة عن حوادث املرور والذي يتضمن توصيات للدول األعضاء لكي حتسن حالة 
السالمة عىل الطرق لدهيا. وقد أعقب صدور هذا التقرير اختاذ عدد من القرارات يف 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة ويف مجعية الصحة العاملية تطالب الدول األعضاء بإعطاء 
األولوية للسالمة عىل الطرق باعتبارها قضية من قضايا الصحة العمومية والتنمية، 

وباختاذ تدابري تعرف بأهنا فعالة يف ختفيض األعداد املتزايدة للوفيات واإلصابات عىل 
الطرق يف العامل.

ويف سنة 2009 نرشت منظمة الصحة العاملية تقرير احلالة العاملية للسالمة عىل الطرق 
وهو أول تقييم عاملي حلالة السالمة عىل الطرق يف 178 بلدًا. ويف العام ذاته أطلقت 
جلنة السالمة عىل الطرق يف العامل دعوة إىل ختصيص عقد للعمل من أجل السالمة 

عىل الطرق. وناشد اقرتاح العقد املجتمعات كلها بأن تضافر جهودها للتصدي 
ألزمة السالمة عىل الطرق التي تلوح يف األفق. وقد انعكس هذا النداء يف “إعالن 

موسكو” الذي صدر عن املؤمتر الوزاري العاملي األول بشأن السالمة عىل الطرق 
الذي القى نجاحًا كبريًا والذي استضافته حكومة االحتاد الرويس يف ترشين الثاين/ 
نوفمرب 2009. وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد العمل من أجل السالمة 

عىل الطرق 2011–2020 رسميًا يف آذار/ مارس 2010. ومن املزمع أن يبدأ هذا العقد 
رسميًا يف 11 أيار/ مايو 2011.



الرؤية
هييئ عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق فرصة 

تارخيية حيث يوفر للدول األعضاء ورشكائها إطار 
عمل يمكنه يف هناية املطاف أن ينقذ املاليني من 

األرواح طوال فرتة األعوام العرشة.

والرؤية هي عبارة عن عامل يتمتع فيه مجيع مرتادي الطرق يف العامل بالسالمة يف احلركة. 
والبديل عن ذلك يعكس صورة قامتة: فإذا مل يتخذ أي إجراء للتصدي إىل األزمة 

الراهنة، فمن املتوقع أن تزيد الوفيات النامجة عن حوادث الطرق من املستوى الذي 
تسجله حاليًا وهو 1٫3 مليون وفاة سنويًا إىل ما يزيد عىل 1٫9 مليون وفاة يف كل عام 
بحلول سنة 2020. وهيدف العقد إىل تثبيت عدد حاالت الوفاة ثم ختفيضها. واخلطة 

العاملية اخلاصة بعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق التي أعدها فريق األمم 
املتحدة املعني بالتعاون يف جمال السالمة عىل الطرق، والعديد من أصحاب املصلحة 

اآلخرين تضع مسار عمل يضمن جعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة.
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الرسائل	الرئيسية
اإلصابات النامجة عن حوادث املرور عىل الطرق  1 

هي شاغل ملح من شواغل الصحة والتنمية عىل 
املستوى العاملي

يلقى حواىل 1٫3 مليون شخص حتفه سنويًا من جراء تصادمات املرور عىل الطرق يف 
العامل، مما جيعل اإلصابات النامجة عن حوادث املرور عىل الطرق عارش سبب رئييس يف 

الوفيات عىل الصعيد العاملي. ويقع ما يزيد عىل 90٪ من الوفيات واإلصابات النامجة 
عن حوادث املرور عىل الطرق يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. 

وعىل الصعيد العاملي أصبحت تصادمات املرور عىل الطرق السبب الرئييس يف وفاة 
الشباب من سن 15 إىل 29 سنة. وحواىل نصف من يموتون عىل الطرق يف العامل هم 

من املشاة وراكبي الدراجات والدراجات النارية. كام يصاب املاليني من األشخاص 
وعادة ما يبقون عاجزين طوال حياهتم، ناهيك عن األمل واملعاناة التي تتسبب فيها 

تصادمات املرور عىل الطرق التي تلحق خسائر اقتصادية فادحة بالضحايا وأرسهم 
وأوطاهنم برمتها، مما يكلف غالبية البلدان ما بني 1٪ و3٪ من ناجتها القومي اإلمجايل، 

وقد تصل هذه النسبة إىل 5٪ يف بعض البلدان.

يمكن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث  2 

املرور عىل الطرق.
ثمة بّينات دامغة عىل األمور التي جتدي يف الوقاية من الوفيات واإلصابات النامجة 

عن حوادث املرور عىل الطرق. فالبلدان التي أحرزت أكرب مكاسب يف جمال السالمة 
عىل الطرق قد حققت ذلك بإرشاك مجيع قطاعات املجتمع املعنية. ومن العنارص 

الرئيسية يف النجاح وضع ترشيع شامل وتنفيذ العنارص الرئيسية تنفيذًا شاماًل، مثل 
القيادة حتت تأثري املسكرات، وخفض الرسعة وارتداء أحزمة األمان واخلوذ؛ وسالمة 



الطرق واملركبات؛ وإنشاء نظام رعاية فعال خاص بالطوارئ. واليزال يتعني إدخال 
حتسينات يف كل بلد يف العامل لتفادي هذه الوفيات واإلصابات املأسوية.

عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق هو  3 

فرصة إلنقاذ حياة املاليني
وفر العقد إطار عمل للبلدان واملجتمعات املحلية لزيادة ما تقوم به من عمل إلنقاذ 

األرواح عىل الطرق يف العامل. وقد أعد فريق األمم املتحدة املعني بالتعاون يف جمال 
السالمة عىل الطرق من خالل عملية تشاور واسعة النطاق، اخلطة العاملية اخلاصة 
بعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق باعتبارها دلياًل إرشاديًا للدول األعضاء 

ورشكائها بشأن اإلجراءات التي يتعني النظر يف اختاذها. وفئات أو “قواعد” 
األنشطة الواردة يف هذه اخلطة العاملية هي: بناء القدرة يف جمال إدارة السالمة 

عىل الطرق؛ وحتسني سالمة البنية التحتية للطرق وشبكات النقل األوسع نطاقًا؛ 
ومواصلة تطوير سالمة املركبات؛ واالرتقاء بسلوك مستخدمي الطرق؛ وحتسني 

اخلدمات املقدمة يف حاالت الطوارئ وبعد التصادم. والدعوة موجهة إىل احلكومات 
والوكاالت الدولية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع اخلاص وسائر أصحاب 

املصلحة الستخدام اخلطة العاملية يف حتديد جمموعة اإلجراءات التي ستضطلع هبا 
أثناء العقد.
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اخلطة	العاملية
اخلاصة	بعقد	العمل	من	أجل	السالمة	على	الطرق:	املوجز	

أعدت اخلطة العاملية اخلاصة بعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق عىل يد فريق 
األمم املتحدة املعني بالتعاون يف جمال السالمة عىل الطرق وأصحاب املصلحة من 
شتى أرجاء العامل التي سامهت يف حمتواها من خالل مشاورات مفتوحة للجمهور 
جرت عىل اإلنرتنت. وهي خطة يستلهم هبا يف وضع خطط للعقد عىل املستويني 

الوطني واملحيل، وهي توفر يف الوقت ذاته إطارًا ييرس تنسيق األنشطة عىل املستويني 
اإلقليمي والعاملي. وهي موجهة إىل قاعدة عريضة من املتلقني تشمل ممثيل 

احلكومات الوطنية واملحلية ومنظامت املجتمع املدين والرشكات اخلاصة التي ترغب 
يف تنسيق أنشطتها عىل مدى العقد بام يتواءم مع إطار العمل العاملي. وحتدد اخلطة 

العاملية مسار عمل يمكن أن ينقذ ماليني األرواح عىل مدى العقد.

وتنقسم األنشطة الواردة يف اخلطة العاملية إىل مخس فئات أو “قواعد”، وقد أعدت 
مؤرشات لقياس التقدم املحرز يف كل من هذه املجاالت. ويرد فيام ييل وصف 

“للقواعد” اخلمس. وجتدر اإلشارة إىل أن تركيز األنشطة سينصب عىل املستويني 
املحيل والوطني مع وجود بعض األنشطة اإلقليمية والدولية لتنسيق العمل.

القاعدة 1: إدارة شؤون السالمة عىل الطرق
تركز هذه القاعدة عىل رضورة تعزيز القدرة املؤسسية ملواصلة اجلهود الوطنية الرامية 

إىل حتقيق السالمة عىل الطرق. وهي تشمل أنشطة مثل إنشاء وكالة رائدة تعنى 
بالسالمة عىل الطرق يف البلد املعني وتضم رشكاء من طائفة من القطاعات؛ وإعداد 

اسرتاتيجية وطنية من أجل السالمة عىل الطرق؛ ووضع أهداف واقعية وطويلة 
األجل لألنشطة مع توفري التمويل الكايف لتنفيذها. وهي تطالب بإنشاء نظم بيانات 

لرصد وتقييم األنشطة. 

القاعدة 2: طرق وتنقل أكثر أمنًا
تسلط هذه القاعدة الضوء عىل رضورة حتسني سالمة شبكات الطرق لصالح مجيع 

مستخدمي الطرق، والسيام األكثر تعرضًا للمخاطر وهم: املشاة وراكبو الدرجات 



وراكبو الدرجات النارية. وتشمل أنشطة هذه القاعدة حتسني ختطيط الطرق 
وتصميمها وتشييدها وتشغيلها بشكل مراع للسالمة؛ والتأكد من أن السالمة عىل 

الطرق تقيم بانتظام؛ وتشجيع السلطات املعنية عىل النظر يف مجيع أشكال النقل 
ومجيع أنواع البنية التحتية اآلمنة عند االستجابة الحتياجات مستخدمي الطرق إىل 

التنقل؛ وتعزيز التدريب عىل السالمة عىل الطرق والتوعية هبذه املوضوعات. 

القاعدة 3: مركبات أكثر أمنًا
تتناول هذه القاعدة رضورة حتسني سالمة املركبات عن طريق تشجيع مواءمة املعايري 
واآلليات العاملية املعنية لترسيع استيعاب التكنولوجيا اجلديدة التي تؤثر يف السالمة. 

وهي تشمل أنشطة مثل برامج تقييم السيارات اجلديدة لكي يكون املستهلك عىل 
وعي بأداء سالمة املركبات، والعمل عىل ضامن تزويد مجيع املركبات اجلديدة 

بمحركات جمهزة بأدنى أوجه السالمة، مثل أحزمة األمان. وتتضمن األنشطة 
األخرى املشمولة تعزيز استخدام تكنولوجيا تفادي الصدامات التي أثبتت فعاليتها 

عىل نطاق واسع، مثل التحكم اإللكرتوين يف الثبات ونظم منع انغالق املكابح. 

القاعدة 4: مستخدمو طرق أكثر أمنًا
تركز هذه القاعدة عىل إعداد برامج شاملة لالرتقاء بسلوك مستخدمي الطرق. 
وتشمل أنشطة هذه القاعدة مواصلة أو زيادة إنفاذ قوانني ومعايري السالمة عىل 
الطرق إىل جانب زيادة الوعي والتثقيف العام لزيادة معدالت استخدام أحزمة 
األمان واخلوذ ولتقليص القيادة حتت تأثري املسكرات وخفض الرسعة وغريها 
من املخاطر. وهي تناشد كذلك باالضطالع بأنشطة خلفض اإلصابات املتعلقة 

بالعمل والنامجة عن حوادث املرور عىل الطرق، وتعزز إنشاء برامج ترخيص متدرج 
للسائقني اجلدد.

القاعدة 5: االستجابة بعد التصادم
تعزز هذه القاعدة حتسني النظم الصحية وغريها من النظم لتوفري املعاجلة املناسبة 

حلاالت الطوارئ، وتقدم خدمات إعادة تأهيل ضحايا التصادم عىل املدى الطويل. 
وتشمل أنشطة هذه القاعدة إعداد ُنظم للرعاية قبل دخول املستشفى، بام يف ذلك 
ختصيص رقم هاتفي واحد للطوارئ عىل املستوى الوطني؛ وتوفري نظام للتأهيل 

املبكر وملساعدة املرىض املصابني واملفجوعني من جراء التصادم املروري عىل الطرق؛ 
وإنشاء نظم تأمني لتمويل مثل هذه املبادرات؛ والتشجيع عىل إجراء حتريات دقيقة 

بشأن التصادم، واختاذ استجابة قانونية مناسبة.
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وتضع اخلطة العاملية كذلك عىل املستوى الدويل إطار عمل يتم استخدامه للتنسيق 
العام بني أنشطة البلدان. وسيجرى هذا التنسيق من خالل فريق األمم املتحدة 

املعني بالتعاون يف جمال السالمة عىل الطرق. وستشمل األنشطة الدعوة إىل السالمة 
عىل الطرق عىل أعىل مستوى سيايس، والقيام بحمالت إعالمية عامة لزيادة الوعي 

بعوامل اخلطر، وتقديم الدعم التقني إىل البلدان حسب االقتضاء. وسيتوىل فريق 
األمم املتحدة املعني بالتعاون يف جمال السالمة عىل الطرق كذلك رصد وتقييم أثر 

العقد. وسيحدد ذلك من خالل ما ييل: رصد مؤرشات معدة مسبقًا لكل قاعدة 
من القواعد اخلمس؛ ومتابعة املراحل املتعلقة بالعقد؛ وتقييم العقد يف منتصف املدة 

وهنايتها.

ولالطالع عىل النسخة الكاملة للخطة العاملية باللغات الست لألمم املتحدة، يرجى 
زيارة املوقع التايل: 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html



البيانات	العاملية
تودي تصادمات املرور عىل الطرق بحياة ما يزيد عىل 1٫27 مليون شخص يف كل 

عام. ومن املتوقع أن تتقدم لتصبح خامس سبب للوفاة بحلول سنة 2030، مما يسفر 
عن 2٫4 مليون حالة إماتة سنويًا.

األسباب الرئيسية للوفاة، مقارنة بني عامي 2004 و2030

النسبة املئوية الوفيات أو اإلصاباتالرتتيب
إلمجايل الوفيات

النسبة املئوية الوفيات أو اإلصاباتالرتتيب
إلمجايل الوفيات

14.2مرض القلب اإلقفاري12.21مرض القلب اإلقفاري1

12.1املرض الدماغي الوعائي9.72املرض الدماغي الوعائي2

8.6داء االنسداد الرئوي املزمن7.03عدوى املسالك التنفسية السفلية3

3.8عدوى املسالك التنفسية السفلية5.14داء االنسداد الرئوي املزمن4

اإلصابات النامجة عن حوادث 3.65أمراض اإلسهال5
املرور عىل الطرق

3.6

رسطان الرغامى والشعب 3.56مرض اإليدز والعدوى بفريوسه6
اهلوائية والرئة

3.4

3.3السكري2.57السل7

رسطان الرغامى والشعب 8
اهلوائية والرئة

مرض القلب الناجم عن 2.38
انخفاض ضغط الدم

2.1

اإلصابات النامجة عن حوادث 9
املرور عىل الطرق

1.9رسطان املعدة2.29

االبتسار وانخفاض الوزن عند 10
الوالدة

1.8مرض اإليدز والعدوى بفريوسه2.010

1.6التهاب الكىل والكالء1.911عدوى الولدان وغريها)أ(11

1.5اإلصابات الذاتية1.912السكري12

1.4رسطان الكبد1.713املالريا13

أمراض القلب النامجة عن ارتفاع 14
ضغط الدم

1.4رسطان القولون واملستقيم1.714

االختناق لدى الوالدة 15
والرضوح الوالدية

1.3رسطان املريء1.515

1.2العنف1.416اإلصابات الذاتية16

ألزهايمر وغريها من أمراض 1.417رسطان املعدة17
اخلرف

1.2

1.2تشمع الكبد1.318تشمع الكبد18

1.1رسطان الصدر1.319التهاب الكىل والكالء19

1.0السل1.120رسطان القولون واملستقيم20

.)http://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/index.html( 2008 املصدر: إحصاءات الصحة العاملية

20042030
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البلدان 
املنخفضة 

 الدخل
%41,9

%46

البلدان 
املتوسطة 

الدخل
%38,7 البلدان 

املتوسطة 
الدخل
%49,6

%6

 البلدان
 املرتفعة
الدخل
%52,1

البلدان 
املرتفعة 

 الدخل
%8,5

%48

البلدان 
املنخفضة 

الدخل 
%9,2

ويقع ما يزيد عىل 90٪ من حاالت اإلماتة يف العامل عىل الطرق يف البلدان املنخفضة 
الدخل والبلدان املتوسطة الدخل والتي تستخدم ما ال يزيد عىل 48٪ من املركبات 

املسجلة يف العامل.

الوفيات النامجة عن حوادث املرور عىل الطرق واملركبات املزودة باملحركات املسجلة 

الوفيات النامجة عن حوادث 
املرور على الطرق)أ(

املركبات املسجلة

وتبلغ نسبة وفيات حوادث املرور عىل الطرق يف العامل من املشاة وقائدي الدراجات وقائدي 
الدراجات النارية وركاهبا )وهم “مستخدمو الطرق املعرضني للمخاطر”( حواىل ٪46.

نسبة الوفيات النامجة عن حوادث املرور عىل الطرق يف العامل بحسب أنواع مستخدمي الطرق

املشاة وراكبو الدرجات وراكبو 
الدرجات البخارية والركاب )٪46(

ركاب السيارات )٪48(

آخرون )٪6(

)أ(تعريف األيام الثالثني، والبيانات النموذجية.



أفكار
ألحداث	التدشني

من املهم أال يغيب عن األذهان أثناء ختطيط حدث 
التدشني أن احلدث ليس غاية يف حد ذاته؛ بل ينبغي 

أن يسجل بداية سلسلة من اإلجراءات التي تعتزم 
أية حكومة أو وكالة أو منظمة اختاذها طوال األعوام 
العرشة للعقد. ومن املهم أن حتتل املجموعات مكانًا 

اسرتاتيجيًا يف ختطيط هذه اإلجراءات، لكي يؤدي 
ذلك إىل حتقيق نتائج ملموسة ويمكن قياسها وتنقذ 

األرواح يف هناية املطاف.

ويف 11 أيار/ مايو 2011 ستتخذ األحداث التي ستسجل تدشني العقد أشكااًل عديدة. 
وفضاًل عن احلكومات تشجع املجموعات مثل الوكاالت الدولية ومنظامت املجتمع 

املدين واملدارس واملستشفيات واحتادات السيارات والرشكات اخلاصة وغريها عىل 
املشاركة يف تنظيم واستضافة أحداث تدشني العقد اخلاصة هبا. وبخالف حدث التدشني 

املثايل املفصل أدناه، يمكن النظر يف مبادرات أخرى وهي: 

مبادرات من راسمي السياسات:

•سن ترشيع جديد؛ 	

•تدشني محالت لتعزيز استخدام أحزمة األمان واخلوذ واحليلولة دون القيادة حتت تأثري  	
املسكرات وزيادة الرسعة والقيادة بذهن مشتت؛

•إجراء بحوث جديدة عن جوانب معينة من السالمة عىل الطرق؛ 	
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•إنشاء صناديق جديدة أو اإلعالن عنها لدعم مبادرات السالمة عىل الطرق  	
املشهود هلا والواعدة.

مبادرات من منظامت املجتمع املدين:

•إصدار منشورات أو نرشات تتضمن البيانات الوطنية أو املحلية الرئيسية بشأن  	
السالمة عىل الطرق؛

•القيام بحمالت كتابة اخلطابات أو االلتامسات املوجهة إىل راسمي السياسات؛ 	

•تنظيم عروض يف الشوارع أو معارض أو مسريات أو ما شابه ذلك من أحداث؛ 	

•تنظيم أحداث رياضية خريية؛ 	

•تنظيم حفالت موسيقية خريية؛ 	

•تنظيم عروض عن اإلسعافات األولية؛ 	

•تنظيم أيام مفتوحة يف غرف الطوارئ يف املستشفيات؛ 	

•اختبارات لقياس املعرفة بالسالمة عىل الطرق. 	

مبادرات من الرشكات اخلاصة:

•إعداد سياسة لسالمة أسطول املركبات؛ 	

•تدشني محالت لتعزيز استخدام أحزمة األمان واخلوذ واحليلولة دون القيادة حتت  	
تأثري املسكرات وزيادة الرسعة وقيادة املوظفني بذهن مشتت؛

•تدشني محالت مشاهبة للجمهور يف املجتمعات املحلية التي تعمل فيها الرشكات. 	

مبادرات من الشباب:

•تنظيم مجعيات للشباب؛ 	

•تنظيم أنشطة يف املدارس، بام يف ذلك استعراضات وحتسينات البيئة للسالمة عىل  	
الطرق حول املدارس وعروض لرحالت آمنة من و إىل املدارس؛

•إعداد برامج لتوزيع اخلوذ؛ 	

•تنظيم دورات تدريبية يف حدائق التدريب عىل القيادة اخلاصة باألطفال؛ 	



•تنظيم مسابقات يف التصوير أو الرسم أو الكتابة أو غريها من أنواع املسابقات؛ 	

•إعداد رسوم متحركة جديدة لألطفال وصغار البالغني؛ 	

•تدشني موقع إلكرتوين تفاعيل. 	

مبادرات للضحايا والباقني عىل قيد احلياة:

•افتتاح نصب تذكاري للضحايا والباقني عىل قيد احلياة، مثل حدائق إلحياء  	
الذكرى والنصب التذكاري عىل اإلنرتنت؛

•ختصيص حفالت للضحايا والباقني عىل قيد احلياة، مثل قضاء حلظات من  	
الصمت والتجمع حول أضواء الشموع؛

•اإلعالن عن أحداث خمططة لالحتفال باليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا  	
حوادث املرور عىل الطرق يف العام املقبل، وتعقد يوم األحد الثالث من شهر 

ترشين الثاين/ نوفمرب كل عام.

يمكن لكل املجموعات التي تنظم أحداث لتدشني العقد أن تستخدم هذه األنشطة 
جلذب انتباه وسائل اإلعالم، فضاًل عن أن بإمكاهنا أن تصل إىل وسائل اإلعالم من 

خالل ما ييل:

•النرشات الصحفية واملؤمترات الصحفية؛ 	

•الربامج احلوارية عىل الراديو أو التلفيزيون؛ 	

•الرسائل املفتوحة إىل وسائل اإلعالم املطبوعة؛ 	

•ملحقات خاصة مع الصحف؛ 	

•النقاشات املتلفزة؛  	

•اجلهود األخرى الرامية إىل جذب انتباه وسائل اإلعالم إىل بيانات وتقارير  	
ومبادرات السالمة عىل الطرق اجلديدة.

طرق أخرى لإلعالن عن األنشطة:

•حتميل املعلومات عىل مواقع اإلنرتنت؛ 	

•استخدام وسائل اإلعالم االجتامعية؛ 	
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•إعداد معلقات ونرشيات ومنشورات وغريها من املواد املطبوعة؛ 	

•نرش األخبار بالكالم. 	

وتوخيًا لتعزيز التنسيق والتعاون فيام بني البلدان، يتم تشجيع كل من ينظم حدثًا 
لتدشني عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق عىل استكامل استامرة لتسجيل 

احلدث. وهبذه الطريقة فإن تفاصيل األحداث، بام فيها معلومات االتصال باملنظمني 
املفصلة، يمكن أن تضاف إىل تقويم األنشطة حول العامل.

ولالطالع عىل تقويم األنشطة حول العامل، يرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/launch/national/en/index.html

ولتسجيل أي حدث، يرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/launch/planned_events/en/index.html

التدشني	املثالي
يف العديد من املناقشات التي دارت مع الرشكاء بشأن األعامل التحضريية للعقد، 

وصف حدث التدشني املثايل بأنه حدث بارز وموجه نحو وسائل اإلعالم ويشارك 
فيه رئيس الوالية؛ ووزراء النقل والصحة 
والداخلية وغريهم من الوزراء؛ ورؤساء 

الوكاالت الدولية؛ وممثلو منظامت املجتمع 
املدين؛ واملشاهري؛ والضحايا وأرسهم. 

وقد يرتاوح هذا احلدث ما بني مؤمتر 
صحفي بسيط ملدة ساعة واحدة إىل منتدى 

عن السالمة عىل الطرق عىل مدى اليوم. 
وبغض النظر عن شكل احلدث فينبغي 

للشخصيات املهمة املشاركة فيه أن تغتنم 
هذه املناسبة لإلعالن للجمهور عن خطة 

البلد للعقد، عىل أن تكمل هذه اخلطة 



اسرتاتيجيات البلد الراهنة يف جمال السالمة عىل الطرق وأن تتامشى مع اخلطة العاملية 
اخلاصة بعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق.

ويف الوضع األمثل، يلقي رئيس الوالية خطابًا رئيسيًا يعرض فيه اخلطة الوطنية 
ويعرب فيه جمددًا عن االلتزام بتحقيق السالمة عىل الطرق أثناء العقد، ويكشف 

عام يتخذونه من خطوات لتحقيق األهداف الواردة يف اخلطة، عىل أن جيري ذلك 
يف حضور أشخاص من احلكومات واملنظامت الرشيكة تكون لدهيم السلطة 

والوسائل الالزمة ملتابعة هذه االلتزامات، ويف حضور اإلعالميني الذين يستطيعون 
نقل رسالتهم إىل اجلمهور. ويبث احلدث عىل التلفزيون والراديو الوطنيني وعىل 

اإلنرتنت. ولالحتفال هبذه املناسبة يتم وضع العالمة اخلاصة بالسالمة عىل الطرق 
– الرمز العاملي اجلديد للسالمة عىل الطرق، والعمل املرئي الرئييس لعقد العمل 
من أجل السالمة عىل الطرق – عىل أثر وطني عىل النحو املفصل أعاله. وكام ذكر 

سيكون حدث التدشني الوطني املثايل هذا جمرد بداية لسلسلة من األنشطة التي يتعني 
اختاذها أثناء العقد.
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رمز	للجميع
عالمة	السالمة	على	الطرق

تعترب “عالمة” السالمة عىل الطرق، الرمز العاملي اجلديد للسالمة عىل الطرق 
والعمل املرئي الرئييس لعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق. وسيوحد 

هذا الشعار اجلهود املبذولة يف سياق العقد. ويشجع موقع تروجيي للشعار عىل 
شبكة اإلنرتنت املجموعات عىل االحتفال بتدشني العقد بعبارة “ارتدي وصدق 

واعمل”، وذلك عن طريق ارتداء مالبس عليها عالمة السالمة عىل الطرق وعرض 
هذه العالمة عىل مواد للدعوة إىل أحداث تتعلق بالعقد؛ وعن طريق التفكري يف أثر 
تصادمات املرور عىل الطرق وإمكانيات الوقاية منها؛ والعمل عىل ضامن مزيد من 

السالمة عىل الطرق. 

ولرشاء العالمة يف شكل سلعة يمكن ارتداؤها أو سلعة مجالية أو لطلب العمل الفني 
للمواد املطبوعة، يرجى زيارة املوقع التايل:

http://www.decadeofaction.org 

أما بالنسبة إىل احلكومات والوكاالت الدولية ومنظامت املجتمع املدين والرشكات 
اخلاصة التي تستطيع أن تعرض شعار السالمة عىل الطرق عىل اآلثار الوطنية واملقار 
الرئيسية للوكاالت والرشكات فإن ذلك سيكون عماًل برصيًا قويًا لتدشني العقد يف 

العديد من األماكن حول العامل. وتشجع كل املجموعات عىل النظر يف ذلك األمر.

مالحظة: ثمة رشوط صارمة الستخدام عالمة السالمة عىل الطرق من جانب 
الرشكات اخلاصة التي ينبغي هلا أن تتبع اإلرشادات اخلاصة باستخدام العالمة قبل 

وضعها بأي شكل من األشكال. ويرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.decadeofaction.org



الدعم	املقدم
من	ِقَبل	فريق	األمم	املتحدة	املعين	بالتعاون	يف	جمال	

السالمة	على	الطرق

يقدم فريق األمم املتحدة املعني بالتعاون يف جمال السالمة عىل الطرق املوارد التالية 
 لدعم عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق 2011 – 2020 وتدشينه يف

11 أيار/مايو 2011:

اخلطة العاملية
توخيًا للتحضري لتدشني العقد أعد فريق األمم املتحدة املعني بالتعاون يف جمال 

السالمة عىل الطرق خطة عاملية خاصة بعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق 
2011 – 2020 بمسامهة من العديد من الرشكاء. وتوفر هذه اخلطة العاملية إطارًا 

عامًا لألنشطة التي قد تنظم يف سياق العقد. وفئات أو “قواعد” هذه األنشطة هي: 
بناء القدرة يف جمال إدارة شؤون السالمة عىل الطرق؛ وحتسني سالمة البنية التحتية 

للطرق وشبكات النقل األوسع نطاقًا؛ ومواصلة تطوير سالمة املركبات؛ واالرتقاء 
بسلوك مستخدمي الطرق؛ وحتسني اخلدمات املقدمة يف حاالت الطوارئ وبعد 

التصادم. وأعدت مؤرشات لقياس التقدم املحرز يف كل جمال من هذه املجاالت. 
والدعوة موجهة إىل احلكومات والوكاالت الدولية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع 

اخلاص وسائر أصحاب املصلحة الستخدام اخلطة العاملية كوثيقة توجيهية لتحديد 
جمموعة اإلجراءات التي ستضطلع هبا أثناء العقد.

عالمة السالمة على الطرق 
كام ذكر فإن “عالمة” السالمة عىل الطرق هي الرمز العاملي اجلديد للسالمة عىل 

الطرق والعمل املرئي الرئييس للعقد. وحتى اآلن أعدت عالمة السالمة عىل 
الطرق باللغات الست لألمم املتحدة – العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية 

والروسية واألسبانية – وفيام يقرب من عرش لغات أخرى واسعة االنتشار. وجيري 
يف الوقت الراهن ترمجات إضافية لعالمة السالمة عىل الطرق. ولرشاء الشعار يف 

شكل سلعة يمكن ارتداؤها أو سلعة مجالية أو لطلب العمل الفني للمواد املطبوعة، 
 http://www.decadeofaction.org :يرجى زيارة املوقع التايل
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مواقع اإلنرتنت 
 ُدشن املوقع العاملي الرسمي للعقد عىل الرابط التايل:

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action. وسيحتوي هذا املوقع الذي 

سيحّدث بانتظام حتى تدشني العقد وبعده عىل مجيع املواد ذات الصلة بام فيها اخلطة 
العاملية؛ وامللف اإلعالمي ملنظمي أحداث التدشني؛ وعينات من اخلطط الوطنية 

للعقد؛ ووصف لألحداث التي ينظمها الرشكاء؛ وقائمة باملنسقني الوطنيني للعقد؛ 
وبيانات بالفيديو لرؤساء الواليات والوكاالت الدولية فيها تتعهد بدعم العقد. 

وأطلقت كذلك صفحة عىل موقع فيسبوك جلذب االنتباه إىل العقد ولتوفري منتدى 
للحوار والنقاش.

صندوق السالمة على الطرقة
أنشئ صندوق السالمة عىل الطرق باعتباره آلية جلمع الدعم املايل من الرشكات 

وجمتمع اجلهات املانحة الدويل وعامة اجلمهور لدعم تنفيذ العقد. ويدير هذا 
الصندوق منظمة الصحة العاملية ومؤسسة السيارات واملجتمع التابعة الحتاد 

 السيارات الدويل. ومن املزمع استثامر األموال التي جتمع عرب الصندوق
بطريقتني مها:



•تنفيذ برامج الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور عىل الطرق يف  	
البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل – بالعمل مع طائفة عريضة 

من الرشكاء يف مواجهة وباء الوفاة عىل الطرق يف العامل إلنقاذ األرواح.

•إتاحة الدعوة للعقد عامليًا، وبناء الوعي بأهداف العقد املتمثلة يف خفض  	
اإلصابات ودعم هذه األهداف.

مواد الدعوة األخرى
جيري النظر يف إعداد مواد أخرى للدعوة، بام فيها نرشة حتتوي عىل آخر البيانات 
واملعلومات عن اإلصابات النامجة عن حوادث املرور عىل الطرق ومواد تروجيية 

أخرى مثل امللصقات العاكسة واحلقائب وما إىل ذلك. ويرجى زيارة املوقع 
اإللكرتوين العاملي الرسمي للحصول عىل مزيد من املعلومات.
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