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تمهيد

تعترب اإلصابات النامجة عن حوادث املرور مشكلة صحية عامة كربى، وسبباً رئيسياً للوفيات واإلصابات 
يف العامل. ففي كل عام ميوت 1.2 مليون شخص ويتعرض املاليني لإلصابة أو للعجز نتيجة حوادث 
االصطدام على الطرق، ومعظم هؤالء يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وإضافًة إىل التكلفة 
االجتماعية اهلائلة اليت تتسبب هبا هذه اإلصابات لألفراد والعائالت واجملتمعات، فإهنا تلقي عبئاً 
ثقيالً على اخلدمات الصحية وعلى االقتصاد. وتصل تكلفة اإلصابات إىل 1-2% من إمجايل الناتج 
الوطين لبلدان ال تزال جتاهد ملعاجلة مشكالت تنموية أخرى. وتتفاقم مشكلة حوادث املرور بصورة 
كبرية مع ازدياد عدد املركبات، خاصًة يف البلدان النامية. وإذا مل تتم السيطرة على املنحى املتصاعد 
احلايل، فإن عدد إصابات حوادث املرور سيزداد بصورة حادة يف معظم أرجاء العامل خالل العقدين 

القادمني، وسوف يتحمل املواطنون األقل محايًة العبء األكرب.
لقد بات ملحاً القيام بأعمال مالئمة وذات أهداف حمددة. وقد صدر يف عام 2004 التقرير العللمي 
عن الوقلية من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور بالتعاون بني منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل. 

وحدد التقرير أنواع التحسينات يف إدارة السالمة على الطرق اليت أدت إىل اخنفاض كبري يف الوفيات 
واإلصابات النامجة عن حوادث املرور يف البلدان الصناعية اليت أثبتت جدارهتا يف هذا اجملال. وأظهر 
التقرير أن استخدام أحزمة األمان واخلوذات وأحزمة محاية األطفال قد أنقذ حياة آالف األشخاص. 
وتطبيق  أماناً،  أكثر  بنية حتتية  وإنشاء  هبا،  االلتزام  وفرض  املناسبة  القصوى  السرعات  تعيني  إن 
احلدود القانونية لنسبة تركيز الكحول يف الدم، وحتسني شروط السالمة يف املركبات، كلها تدخالت 

مت اختبارها وأظهرت فعاليتها مراراً.
على اجملتمع الدويل أن يبادر اآلن إىل تشجيع املمارسة اجليدة إلدارة السالمة على الطرق، وحث 
ولإلسراع هبذه  أوضاعها اخلاصة.  تناسب  اليت  بالصورة  التدخالت  تبين هذه  األخرى على  الدول 
اجلهود، أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 14 نيسان 2004 قراراً حيث على توجيه املزيد 
من االهتمام واملوارد ملعاجلة أزمة السالمة على الطرق. ويؤكد قرار "حتسني السالمة العاملية على 
الطرق" رقم 289/58 على أمهية التعاون الدويل يف هذا املضمار. وأكد قرار آخر صدر يف تشرين أول 
2005 ومحل الرقم )58آ/ ل.60( على التزام األمم املتحدة هبذه املسألة، وحث الدول األعضاء على 
تبين توصيات التقرير العللمي عن الوقلية من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور، وأثنى على مبادرات 
التعاون اليت مت اختاذها يف جمال السالمة على الطرق لتنفيذ القرار 289/58، وشجع بصورة خاصة 
الدول األعضاء على تركيز جهودها ملواجهة عوامل اخلطر الرئيسية وإنشاء هيئات قيادية مسؤولة 

عن السالمة على الطرق.
مسامهًة منهم يف تنفيذ القرارين آنفي الذكر، قامت منظمة "الشراكة العاملية من أجل السالمة على 
 ،)FIA-F( من أجل السيارات واجملتمع FIA ومنظمة الصحة العاملية، ومؤسسة )GRSP( "الطرق
والبنك الدويل بالتعاون على إصدار سلسلة من األدلة اإلرشادية حتت صيغة "ما العمل"، موجهًة إىل 
واضعي السياسات وأصحاب االختصاص. وهذا الدليل هو أحد إصدارات هذه السلسلة. ويهدف كل 
دليل يف السلسلة إىل تقديم اإلرشاد بطريقة اخلطوة خطوة لدعم البلدان اليت ترغب بتحسني شروط 
السالمة على طرقها، وتطبيق مشاريع معينة للسالمة على الطرق حددها التقرير العللمي عن الوقلية 
من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور. وتقرتح األدلة حلوالً بسيطة وفعالة وجمدية من ناحية التكلفة 

وقادرة على إنقاذ الكثري من األرواح وختفيف العبء الثقيل الذي تسببه حوادث املرور يف كافة أحناء 
العامل. إننا نشجع اجلميع على استخدام هذه األدلة اإلرشادية.
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ديفيد سيلكوك
املدير التنفيذي للشراكة العاملية من أجل السالمة على الطرق

إيتيني كروغ
مدير إدارة الوقاية من اإلصابات والعنف يف منظمة الصحة العاملية

ديفيد وارد
املدير العام ملؤسسة FIA من أجل السيارات واجملتمع

أنتوني بليس 
كبري األخصائيني يف شؤون السالمة على الطرق

فرع النقل
إدارة الطاقة والنقل واملياه يف البنك الدويل       
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المشاركون في إعداد الدليل

أبرمت الشراكة العاملية من أجل السالمة على الطرق عقداً خارجياً إلجناز مسودة هذا الدليل مع 
فريق من الباحثني التابعني ألحباث النقل يف اجمللس االسرتايل ألحباث الطرق )ARRB( و خمترب 
أحباث النقل يف اململكة املتحدة )TRL( واملعهد السويدي ألحباث النقل )VTI(. ويتضمن هذا الدليل 
بعض األجزاء من األدلة السابقة مثل اخلوذات: دليل انلع القرار وأاحلب االاتالص، وهو الدليل األول 
يف هذه السلسلة، وكذلك الكحول وقيلدة المركبلا: دليل السالمة على الطرق لانلع القرار وأاحلب 
االاتالص، وهو الدليل الثاني يف السلسلة. ويفيد هذا التكرار يف دعم رغبتنا يف إصدار سلسلة موحدة 

من أدلة السالمة على الطرق.
لقد ساهم كثيرون في إعداد هذا الدليل: كّتاب، ومتبرعون باألفكار والمطبوعات، وقدمو الدراسات 

الميدانية، والمراجعون، والمحررون الفنيون. وتتقدم الشراكة العالمية من أجل السالمة على الطرق 
بخالص الشكر إلى جميع المساهمين.

اللجنة االستشارية
أنطوني بليس، أيتيني كروغ، ديفيد سيلكوك، ديفيد وارد

لجنة التحرير
ريكي رايسغارد، ديفيد سيلكوك، ميليكيدزيديك خايسي

المؤلفون الرئيسيون
إريك هاورد، لوري مورين، غوران نيلسون، آالن كيميب، آنا فاديباي.

المراجعون
آمي أيرون توماس، بيج ميتشيل، روم إلفيك، داي دونغ تشانغ، بيرت جنينغا، جاك نوفيري، رادين عمر، 

ماريلينا آموني، دايف وارن، جيفري ل. كولييه، سوزان كريينيخ، مايك وينيت.

المساهمون في المقررات أو المقتطفات المأخوذة من األدلة السابقة
ريبيكا آيفرس، ستيفن جان، دانغ فييت هانغ، تشاريل موك، مارجي بيدن، ميليكيدزيديك خايسي، 

ماتس اسحق بيلن، تاميتزا توريان، راي شوي، بلري ترينر، ريك رايسغارد، ديفيد سيلكوك. 

الطباعة والمساعدة الفنية
أجنيال بريتن. 

الدعم المالي
تعرب الشراكة العاملية من أجل السالمة على الطرق عن تقديرها البالغ للمساعدة املالية اليت قدمها 

مرفق سالمة الطرق العاملي يف البنك الدويل واليت جعلت هذا الدليل يرى النور.



وتقدير ركر 
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ملخص تنفيذي

إن السرعة الزائدة وغري املالئمة هي املساهم األكرب يف مشكلة اإلصابات على الطرق اليت تواجهها 
ازدادت  وبالتايل  للتوقف،  الالزمة  املسافة  ازدادت  كلما  السرعة  ازدادت  البلدان. فكلما  العديد من 
خماطر حدوث االصطدام. ونظراً لزيادة امتصاص القدرة احلركية خالل وقوع االصطدام بسرعة 

عالية، تزداد بالضرورة خماطر اإلصابة عند حدوثه.
تعترب إدارة السرعة أداة مهمة للغاية يف حتسني السالمة على الطرق. ولكن زيادة مستوى االلتزام 
حبدود السرعة القصوى والتخفيف من القيادة بسرعات خطرة ليست من املهام السهلة أبداً. فكثري 
من السائقني ال يقدرون حجم املخاطر اليت يقدمون عليها، وغالباً ما تتفوق يف خميلتهم فوائد السرعة 

الزائدة على املشكالت اليت تنجم عنها.
وتبقى إدارة السرعة إحدى أكرب التحديات اليت تواجه العاملني يف شؤون السالمة على الطرق يف كافة 
أحناء العامل، وتستدعي حلوالً شاملًة ومتعددة األمناط وطويلة املدى. ويروج هذا الدليل لتبين خطة 
هلا. ويكتسب ختفيض  السرعة حموراً  إدارة  آمنة، متثل  حازمة واسرتاتيجية تؤسس ملنظومة طرق 
سرعة املركبات اآللية أمهية خاصة يف املناطق ذات الطرق اليت ترتادها كتلة كبرية من املستخدمني 

املكشوفني، كاملشاة وراكيب الدراجات.
ويعاني كثري من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من مشكالتٍ خطريةٍ، وأحياناً متفاقمةٍ يف جمال 
السالمة على الطرق. فقد كانت السرعة غري املالئمة هي املشكلة اخلاصة اليت نوهت إليها العديد من 
مشروعات األحباث. ويقدم هذا الدليل النصح واإلرشاد لواضعي السياسات وأصحاب االختصاص 
بشؤون السالمة على الطرق يف تلك البلدان، ويعتمد على جتربة العديد من البلدان اليت طبقت برامج 
والفاشلة  الناجحة  املشاريع  راكمتها  اليت  الدروس  من  الدليل  استفاد  ولقد  السرعة.  بإدارة  خاصة 

لتوضيح النصائح اليت يقدمها.
يتألف هذا الدليل من سلسلة مقررات جيمعها عنوان عريض هو "كيف نعمل". وهو ويقدم الشواهد 
الدالة على أمهية إدارة السرعة، ويوجه قارئه إىل اخلطوات املطلوبة لتقييم الوضع القائم يف بلده. 
ومن ثم يعرض اخلطوات الضرورية لتصميم وختطيط وتنفيذ برنامج إدارة السرعة، وهي تتضمن: 
كيفية تأمني التمويل، وتشكيل جمموعة العمل، وإعداد خطة العمل، واقرتاح التشريعات املناسبة إذا لزم 
األمر. كما يأخذ باالعتبار الدور احملتمل لإلجراءات اهلندسية وإجراءات فرض القانون، إضافًة إىل 
استخدامه التوعية كوسيلة لتغيري السلوك املتعلق بالسرعة. وأخرياً يرشد هذا الدليل مستخدميه إىل 
كيفية مراقبة وتقييم الربنامج واستخدام نتائج التقييم يف تطوير عملية تصميمه. حتدد هذه الوثيقة 

بأسلوب عملي خمتلف اخلطوات املطلوبة لكل واحد من هذه األنشطة.
أثناء إعداده على دراسات ميدانية أجريت يف مناطق خمتلفة حول العامل  لقد اعتمد كّتاب الدليل 
هبدف عرض األمثلة عن "املمارسة اجليدة". وهم يأملون أن يساعد ترتيب أجزائه على سهولة قراءته 

وتكييفه كي يتناسب مع مشكالت واحتياجات كل بلد على حدة.
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 اإلصدارات السابقة من هذه السلسلة 

يف عام 2004، قامت منظمة الصحة العاملية ألول مرة بتكريس يوم الصحة العاملي ملوضوع السالمة 
على الطرق. ونظمت املناسبات اليت خصصت إلحياء هذا اليوم يف 130 بلداً، وهدفت إىل رفع مستوى 
الوعي حول اإلصابات النامجة عن حوادث املرور، ودعم الربامج اجلديدة للسالمة على الطرق، وحتسني 
املوجود منها. ويف اليوم نفسه، أصدرت املنظمة، بالتعاون مع البنك الدويل، التقرير العللمي عن الوقلية 
من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور الذي يسلط الضوء على الوباء املستشري لإلصابات النامجة عن 

حوادث املرور. ويعرض هذا التقرير بالتفصيل للمفاهيم األساسية املتعلقة بالوقاية من اإلصابات 
النامجة عن حوادث املرور، وتأثري هذه اإلصابات، واألسباب الرئيسية حلوادث االصطدام على الطرق  
وعوامل اخلطر فيها، واسرتاتيجيات التدخل اجملربة والفعالة. وتوصل التقرير إىل طرح ست توصيات 

على البلدان اليت تريد حتسني سجلها يف جمال السالمة على الطرق.. 

أكد التقرير على إمكانية احلد من املشكلة العاملية املتنامية لإلصابات النامجة عن حوادث املرور من 
خالل التنفيذ املتكامل متعدد القطاعات لربامج ومشاريع أثبتت جناحها يف جمال السالمة على الطرق، 
تكون مالئمة من الناحية الثقافية ويتم اختبارها على الصعيد احمللي. وأفصح التقرير يف توصيته 
اخلامسة عن وجود العديد من تدخالت "املمارسات اجليدة" اليت مت اختبارها والقابلة للتطبيق بتكلفة 
منخفضة يف معظم البلدان. وتتضمن هذه التدخالت االسرتاتيجيات واإلجراءات املخصصة ملواجهة 

بعضاً من أهم عوامل اخلطورة يف اإلصابات النامجة عن حوادث املرور، وذلك من خالل:
	 وضع القوانني امللزمة باستخدام أحزمة األمان وأحزمة محاية األطفال جلميع الركاب.

	 إلزام راكيب الدراجات بارتداء اخلوذة.

	 حتديد السرعات القصوى وفرض االلتزام هبا.

	 تعيني نسبة تركيز الكحول بالدم وفرض االلتزام هبا.

	 إدارة البنية التحتية املادية املوجودة للطرق من أجل زيادة السالمة. 

حتسني شروط السالمة يف املركبات.	 
تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 14 نيسان 2004، بعد أسبوع من يوم الصحة العاملي، قراراً يدعو 
إىل توجيه املزيد من االهتمام واملوارد للجهود الرامية إىل حتسني السالمة على الطرق. وطلب القرار 
من منظمات األمم املتحدة العمل على دعم اجلهود الرامية إىل معاجلة األزمة العاملية للسالمة على 

توصيات التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور 

تحديد جهة حكومية رئيسية تتولى إدارة الجهود الوطنية للسالمة على الطرق.

الناجمة عن حوادث  المؤسسات وقدراتها في مجال اإلصابات  المشكالت والسياسات وأوضاع  تقييم 
المرور.

وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل للسالمة على الطرق.

تخصيص الموارد المالية والبشرية الالزمة لمواجهة المشكلة.

تطبيق إجراءات معينة للحد من حوادث المرور وتخفيف معدل اإلصابات والعواقب الناجمة عنها وتقييم 
تأثير تلك اإلجراءات.

العمل على دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.
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الطرق، وأثنى يف الوقت نفسه على مبادرة منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل يف إصدار التقرير 
العللمي عن الوقلية من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور، كما دعا منظمة الصحة العاملية، بالتعاون 

الوثيق مع البعثات اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة، للعمل كمنسق لقضايا السالمة على الطرق داخل 
منظومة األمم املتحدة.

وعمالً بالتفويض املمنوح هلا من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، سامهت منظمة الصحة العاملية 
اعتباراً من العام 2004 يف إنشاء شبكة من منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى للسالمة 
على الطرق، واليت باتت تعرف باسم "جلنة  األمم املتحدة للسالمة على الطرق". اتفق أعضاء هذه 
اجملموعة على األهداف العامة ملسار جهودهم املشرتكة، وعلى تركيز االهتمام على التوصيات الستة 
هلذا  املباشرة  احلصيلة  وكانت  المرور.  النلجمة عن حوادث  اإلالبلا  من  الوقلية  العللمي عن  التقرير 

التعاون تأسيس احتاد غري رمسي ضم منظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، ومؤسسة FIA من 
أجل السيارات واجملتمع، والشراكة العاملية من أجل السالمة على الطرق. ويعمل هذا االحتاد على 
إصدار سلسلة من أدلة "املمارسة اجليدة" تغطي املسائل الرئيسية اليت حددها التقرير العاملي املذكور. 
ونشأ هذا املشروع استجابًة للعديد من الطلبات املقدمة ملنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل من 
قبل أصحاب االختصاص العاملني يف جمال السالمة على الطرق يف كافة أحناء العامل، يسألون فيها 

عن دليل يساعد على تطبيق توصيات التقرير.
وهذه األدلة موجهة للحكومات واملنظمات غري احلكومية والعاملني املختصني بشؤون السالمة على 
الطرق. وهي مكتوبة بطريقة سهلة التناول تقدم خطوات عملية حول كيفية تطبيق كل توصية يف 
إطار املمارسة اجليدة، وحتدد بكل وضوح أدوار ومسؤوليات مجيع املعنيني. كما أهنا تعتمد مجيعها 
على قالب مشرتك واحد. ومع أن هذه األدلة موجهة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالدرجة 
األوىل، فإهنا قابلة للتطبيق ضمن جمموعة متنوعة من البلدان، وقابلة للتكييف مع خمتلف سويات 
السالمة القائمة على الطرق. ويتضمن كل دليل منها دراسات ميدانية من البلدان النامية والبلدان 

املتطورة على حد سواء.
النظم يف موضوع  ملقاربة  التقرير العللمي عن الوقلية من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور  ويروج 
السالمة على الطرق: وهي الطريقة اليت تتناول الطرق واملركبات واملستخدمني. وهي تنطلق من االعتقاد 
بأن التعامل الفعال واملسؤول مع إصابات حوادث املرور يتطلب التشارك بني احلكومة والصناعيني 
واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدولية. عالوةً على ذلك، ولضمان مزيد من الفعالية، يتطلب العمل 
يف شؤون السالمة على الطرق التزام ومسامهة مجيع القطاعات ذات الصلة مبا فيها قطاعات النقل 
والصحة والتوعية وفرض القانون. وتعكس هذه األدلة وجهات نظر التقرير، وهي تعتمد أيضاً مقاربة 
النظم، اليت تعمل وفق املبدأ القائل بضرورة أن تتحقق السالمة على الطرق عرب تضافر العديد من 

الوسائل، وهي موجهة للعاملني املختصني يف عدة قطاعات. 
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خلفية دليل إدارة السرعة

دواعي إعداد الدليل
مثة إمجاع شبه شامل على أن السرعة الزائدة )أي جتاوز حدود السرعة القصوى( والسرعة غري 
املالئمة )أي السرعة العالية قياساً بالظروف اليت حتيط بالسائق واملركبة والطريق والتنوع املروري، 
وليس حبدود السرعة القصوى( تعتربان العاملني الرئيسني يف حوادث املرور من حيث العدد واخلطورة. 
ويقوم كثري من البلدان بتحديد السرعة القصوى مبعدالت عالية قياساً بالشروط السائدة على جانيب 
الطريق وعدد مستخدميه وأصنافهم، خاصًة يف حال وجود أعداد كبرية من املشاة وراكيب الدراجات. 
ال تتحقق شروط السري اآلمن يف مثل هذه احلاالت. وتلعب برامج وسياسات إدارة السرعة دوراً أساسياً 

يف أية جهود هتدف إىل حتسني سجل السالمة على الطرق يف هذه البلدان.
وتتضمن إدارة السرعة عدداً كبرياً من اإلجراءات، منها: حتديد السرعات القصوى وفرض االلتزام 
هبا، واإلجراءات اهلندسية املخصصة لتخفيض السرعة، والتثقيف العام ومحالت التوعية. كما تشرتط 
بلدان كثرية تزويد الشاحنات والباصات مبحددات السرعة. وتتوفر حالياً جمموعة كبرية من األدبيات 
املتعلقة بإدارة السرعة )و"هتدئة" حركة املرور(، لدرجة قد يؤدي طرح تساؤل "ما العمل وأين" إىل شيء 
من الرتدد. ويعرض هذا الدليل للممارسة اجليدة إلدارة السرعة ويوفر إطاراً قابالً للتكيف ضمن 

ظروف البيئة احمللية.
أعد هذا الدليل لتقديم املعلومات والدعم لواضعي السياسات والعاملني املختصني بشؤون السالمة 
على الطرق، والالزمة إلعداد وتنفيذ برامج إدارة السرعة والسالمة على الطرق يف البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل. وهو جزء من سلسلة مصادر سهلة التناول، وغنية بالنصائح العملية بشأن اخلطوات 

الالزمة لتحسني األداء العام للسالمة على الطرق.

اجلمهور املستهدف
على الرغم من أن هذا الدليل موجه حتديداً إىل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فإنه ال يعدم 
الوسائل املناسبة لكافة البلدان اليت تعمل على حتسني سجلها يف السالمة على الطرق. وهو يهدف 
إىل تقديم العون جلميع املختصني بشؤون السالمة على الطرق، العاملني مع املنظمات احلكومية وغري 
احلكومية على حدٍ سواء. وختتلف قائمة املستفيدين تبعاً للبلد املعين، لكنها بالتأكيد تتضمن الفئات 

التالية:
	 صانعو السياسات والقرارات يف الربملانات والوزارات ولدى السلطات احمللية وهيئات الطرق.

	 السلك القضائي.

	 السياسيون. 

	 أفراد الشرطة.

	 مهندسو الطرق السريعة.

	 أخصائيو الصحة العامة والسالمة على الطرق. 

	 مدراء النقل.

	 مصنّعو املركبات والدراجات النارية والعادية.
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	 أرباب العمل يف القطاعني العام واخلاص.

	 العاملون يف شركات التأمني.

	 أساتذة اجلامعات واملدارس.

	 الباحثون يف شؤون السالمة على الطرق.

	 مدربو القيادة ومرشدو السالمة على الطرق. 

اجملاالت اليت يغطيها هذا الدليل وكيفية استخدامه
تعترب إدارة سرعة املركبات عملية معقدة وصعبة، ويعود السبب جزئياً إىل عدد من العوامل املتناقضة 
اليت تستوجب احلل. يبني هذا الدليل أن جناح برامج إدارة السرعة يعتمد على استخدام أنواع خمتلفة 
من االسرتاتيجيات، من بينها: األعمال اهلندسية، حتديد السرعات القصوى، فرض القانون، التثقيف 
العام. كما يشرح اخلطوات الالزمة لتحقيق كل واحدة من هذه االسرتاتيجيات وكيفية التنسيق املطلوب 
فيما بينها، ويكشف عن أمهية االلتزام السياسي، يف حتقيق أو تعزيز أي تغيري ذو معنى يف سرعات 

املرور احلالية.
تؤثر األنظمة والربامج املطبقة حالياً بصورة كبرية على طرح الربامج اجلديدة إلدارة السرعة أو حتسني 
تلك القائمة منها. ويقدم هذا الدليل العون ملستخدميه على اختيار اخلطوات املناسبة ألوضاعهم 
العيانية، ومن ثم يعرض نصائح عملية حول طريقة تنفيذها. وإضافًة إىل تركيزه الشديد على اإلجراءات 
اهلندسية والفنية، حيدد الدليل أيضاً اهلياكل التشريعية والتنفيذية الضرورية لنجاح واستمرار هذا 

الربنامج. 
إن هذا الدليل خمصص للسالمة على الطرق، وبالتايل فهو ال يتطرق لقضايا التلوث واستهالك الطاقة. 
ومع ذلك، ال بد من املالحظة، باملعنى الواسع للعبارة، أن ختفيض سرعة املركبات يؤدي بصورة عامة 

إىل ختفيف نسبة التلوث وختفيض استهالك الطاقة، ناهيك عن تقليل عدد اإلصابات.

مواضيع الدليل    
يعاجل هذا الدليل مجيع اجلوانب املتعلقة بإدارة السرعة، بدءاً باجلانب اإلداري )كوضع حدود السرعة 
وإدراجها يف التشريعات( ووصوالً إىل الطرق العملية الكفيلة بتحقيق االلتزام هبذه احلدود )اإلجراءات 
اهلندسية، تطبيق القانون، التثقيف والتوعية(. ويستحسن بشدة أن يكون هناك برنامج متوازن يشمل 

مجيع اإلجراءات املطبقة ألن احللول ذات "األسلوب الوحيد" غري فعّالة.
ويقسم احملتوى الفنّي للدليل إىل مخسة مقررات هي:

املقرر 1:	  ويتطرق إىل االرتباطات العامة واخلاصة بني السرعة وأخطار الطرق، وضرورة وجود 
دور  يصف  وهو  إصاباهتا.  وخطورة  التصادمات  عدد  وتقلل  السرعة  تضبط  برامج/تدخالت 
طريقة "النظلم اآلمن: Safe-system" يف حتسني السالمة على الطرق، ويناقش عالقتها بتحقيق 

السرعات اآلمنة على خمتلف الطرق.
املقرر 2:	  يقدم إرشادات حول عملية تقييم الوضع الراهن لبلد معني من ناحية حتديد السرعات 
والقيادة بسرعة. وهو حيدد املعلومات املطلوبة للقيام بالتشخيص الدقيق وكيفية استخدام هذه 

املعلومات يف وضع أولويات وأهداف واقعية للربنامج.
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املقرر 3:	  يصف األدوات املتوفرة اليت يضمن استخدامُها جناحَ برنامج إدارة السرعة. وهو يبدأ 
بشرح كيفية تصنيف الطرق حسب وظائفها ومن ثم وضع حدود السرعة. ويغطي هذا املقرر 
أدوات وممارسات إدارة السرعة يف اجلوانب اهلندسية، وتطبيق القانون، والتوعية ويقدم اإلرشادات 
حول فوائد تطبيق هذه األدوات واملمارسات. كما يتضمن فقرات حول أفضل التشريعات، وكيفية 
حتسني االلتزام، وإعداد اسرتاتيجيات فعالة للتسويق والدعاية. ويتعرض أيضاً للمشاريع واخلطوات 

التعليمية-التثقيفية ولدور أرباب العمل يف برنامج إدارة السرعة.
املقرر 4:	  يناقش كيف نصمم وندير برناجماً إلدارة السرعة. وهذا يتضمن وضع ترتيبات اإلدارة 
والتشاور، وحشد تأييد الفعاليات االجتماعية والسياسية منذ البداية، واختيار األدوات املناسبة 
من تلك املوصوفة يف املقرر 3. ويعرض املقرر كيف خنتار األدوات األكثر فعالية يف حتقيق أهداف 

الربنامج آخذين بعني االعتبار طبيعة املشكلة كما عرضها املقرر 2.
يقدم إطاراً مبسطاً لتقييم برامج السالمة على الطرق وإدارة السرعة. ويبني كيف نستخدم  املقرر 5: 	 
البحث لتوجيه عملية إعداد برنامج إدارة السرعة، ومراقبة تطوره، وتقييم نتائجه وآثاره وحصيلته 
النهائية. كما يناقش عملية حتديد أهداف التقييم، ويفاضل بني خمتلف طرق التقييم، وكيف 
خنتار أكثرها فعالية وحندد مؤشرات األداء. كما يناقش هذا املقرر ضرورة تعميم نتائج التقييم 

على مجيع األطراف املعنية. 
يتضمن الدليل يف مجيع أقسامه أمثلة عيانية أو دراسات ميدانية )معروضة ضمن إطارات مستقلة(. 
وغرض هذه األمثلة هو توضيح العمليات والنتائج عرب املقارنة مع جتارب عدد كبري من البلدان. كما 
يتضمن الدليل "مالحظات" أقل تفصيالً )ضمن أطر مستقلة أيضاً( توضح النقاط اهلامة بإجياز. ويف 

هناية كل مقرر مثة ملخص وثبت باملراجع.

 طريقة استخدام الدليل
ال يسعى هذا الدليل إىل تبين الصيغة األوامرية اجلاهزة بل إىل التكيف مع املتطلبات احملددة.

حتتوي املقررات الفنية على خمططات تبني تتابع اخلطوات العملية ولوائح مقارنة تساعد القراء على 
حتديد موقع بلدهم من ناحية مشكلة السرعة الزائدة، وعلى اختاذ اخلطوات الكفيلة بضمان أكرب 
احتماالت التحسن. ويساعد تصميم هذا الدليل على هيئة أقسام يف حتقيق ذلك، كما يساعد على 

فصل عناصر الربنامج املختلفة أيضاً. 
على الرغم من ارتباط األقسام املختلفة هلذا الدليل باألطراف املعنية وأصحاب االختصاص، فمن 
املستحسن جلميع األطراف املشاركة أن تكون على اطالع على مجيع حمتوياته كي تدرك دورها يف 
الربنامج ككل. ويستفيد مجيع مستخدمي الدليل من قراءة املقرر 2، الذي جيعلهم مهيأين لتقييم 
أوضاعهم واختيار أعمال حمددة للقيام هبا. إن اخليارات املتخذة يف هذا املستوى هي اليت حتدد جدوى 
أي من املقررات الباقية، مثالً: قد يقرر بلد تطبيق القانون فيه ضعيف أن هلذا اجلانب أولوية قصوى، 
لكنه يتبني الدور اهلام الذي تلعبه التوعية واإلعالن يف زيادة تأثري أنشطة الشرطة يف هذا املضمار.

إننا نشجع مستخدمي الدليل على تعديله ليتالءم مع الظروف احمللية: وهذا يعين ترمجته وتعديل 
أجزاءه مبا يتناسب مع البيئة احمللية لبلدهم. وحنن نرحب بتلقي أية آراء أو تعليقات ختلص إليها 

جتارهبم يف هذا السياق.
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حدود الدليل
ال يسعى هذا الدليل ألن يكون شامالً. إنه يستند إىل خربة من شارك يف إعداده من خمتلف دول 
العامل لتحديد اخلطوات العملية والفعالة على صعيد إدارة السرعة، وبالتايل فهو يعكس آراء هؤالء، 
وال يغطي التدخالت الناجحة لدول أخرى مل تشرتك يف إعداده. وينطبق هذا األمر على الدراسات 
امليدانية، اليت عملت على توضيح العمليات واملمارسات اجليدة والشروط العملية. فهي ليست شاملة، 

وإمنا تكتفي بتوضيح وشرح النقاط الواردة يف نصوص الدليل.
ال يتطلع هذا الدليل ألن يصبح وثيقة أكادميية أو مراجعة شاملة ألحدث ما مت التوصل إليه. وتضم 
قوائم املراجع األدبيات اليت كانت ذات فائدةٍ يف إعداده، أو تلك اليت تفيد القارئ إذا احتاج ملزيد من 

املعلومات.

كيفية إعداد الدليل
الصحة  أربع منظمات هي: منظمة  فيه  قالب معياري شاركت  الدليل على  إعداد هذا  استند  لقد 
العاملية، والبنك الدويل، ومؤسسةFIA  من أجل السيارات واجملتمع، والشراكة العاملية للسالمة على 
الطرق. وقد روعي يف تصميم القالب أن ال يكون جامداً، وأن يوفر بنية مرنة تستطيع، إذا أمكن، أن 

توحد سلسلة األدلة املرتقبة من حيث املنهجية والصياغة.
وقد أشرفت هيئة استشارية مشكلة من خرباء تابعني للمنظمات املشاركة على إعداد كل دليل من 
هذه السلسلة، وقدموا مالحظاهتم حول حمتواه. ومت إجراء تعاقد خارجي إلجناز األقسام الفنية من 
البحث، وجرى ذلك مع منظمات أو مع أفراد ذوي خربة متخصصة يف اجملال املعين. وقام هؤالء من 
ناحيتهم بإعداد اخلطوط العامة ألقسامهم، ومراجعة املادة األدبية ذات الصلة وكتابة مسودة احملتوى 
الفين لضمان تطابقها مع آخر املستجدات العلمية يف املمارسة العملية وهم: اجمللس االسرتايل ألحباث 
الطرق ))ARRB، املعهد السويدي ألحباث النقل )VTI(، خمترب أحباث النقل يف اململكة املتحدة 
)TRL(. وقد أرسلت الشراكة العاملية للسالمة على الطرق الدعوات لتقديم الدراسات امليدانية إىل 
العديد من العاملني املختصني هبذا الشأن يف كافة أحناء العامل. وخضعت مسودة الدليل إىل مراجعة 

من قبل اخلرباء ثم مراجعة هنائية من قبل اللجنة االستشارية وجلنة التحرير. 
وقام خمتصون معنيون بأمور السالمة على الطرق وباحثون وخرباء من خمتلف أحناء العامل مبراجعة 
دقيقة للمحتويات الفنية.  ثم قامت الشراكة العاملية للسالمة على الطرق مبراجعة مسودة الوثيقة 

آخذةً باعتبارها املالحظات اليت تلقتها وأحالتها من ثم إىل الصياغة النهائية املوحدة.

نشر الدليل
يتم حالياً ترمجة دليل إدارة السرعة إىل عدد من اللغات الرئيسية، وجيرى تشجيع الدول على ترمجته 
إىل لغاهتا احمللية. وسوف يتم نشره على نطاق واسع من خالل قنوات التوزيع اخلاصة باملنظمات 

األربعة املسامهة بسلسلة األدلة هذه.
وهذا الدليل متاح على شكل ملف PDF، وميكن حتميله جماناً من مواقع املنظمات املشاركة. 

يرجى زيارة موقع الشراكة العاملية للسالمة على الطرق على الرابط 
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www.GRSProadsafety.org 

كيفية احلصول على مزيد من النسخ
للحصول املزيد من نسخ هذا الدليل ميكن الكتابة إىل العنوان التايل: 

الشراكة العاملية للسالمة على الطرق،
c/o اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعيات اهلالل األمحر،

صندوق بريد: 372،
,Chemin des Crêts  17

CH-1211 ، جنيف 19،

سويسرا
www.GRSProadsafety.org

 grsp@ifrc.org  :العنوان اإللكرتوني
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املنظمات املسامهة يف إعداد الدليل

)GRSP( الشراكة العاملية للسالمة على الطرق
هي شراكة بني احلكومة واجملتمع املدني وقطاع األعمال، مكرسة للعمل على التخفيض الدائم ملعدل 
الوفيات واإلصابات على الطرق يف البلدان النامية واالنتقالية. وهتدف هذه املنظمة من خالل بناء 
وتقوية الروابط بني الشركاء إىل زيادة الوعي بأن السالمة على الطرق عامل مؤثر على كافة جوانب 
اجملتمع. وهي تسعى لتأسيس شراكة دائمة وتقديم املشاريع املتعلقة بالسالمة على الطرق من خالل 

زيادة املوارد وحتسني التنسيق واإلدارة وزيادة االبتكار واملشاركة باملعرفة عاملياً وحملياً. 
ويعمل برنامج الشراكة العاملية للسالمة على الطرق انطالقاً من مقر الفدرالية الدولية للصليب األمحر 

ومجعيات اهلالل األمحر. 
العنوان:

الشراكة العاملية للسالمة على الطرق،
c/o اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعيات اهلالل األمحر،

صندوق بريد: 372،
,Chemin des Crêts  17

CH-1211 ، جنيف 19،

سويسرا
 www.GRSProadsafety.org :املوقع اإللكرتوني

مسؤول االرتباط:
ديفيد سيلكوك، املدير التنفيذي

 grsp@ifrc.org :العنوان اإللكرتوني

)WHO( منظمة الصحة العاملية
هتدف منظمة الصحة العاملية، باعتبارها منظمة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، إىل إدراج موضوع 
السالمة على الطرق يف برامج الصحة العامة يف كافة أحناء العامل، وذلك لتخفيض املستويات العالية 
غري املقبولة لإلصابات النامجة عن حوادث املرور. ويتم اتباع منهج يف الصحة العامة يدمج بني علم 
األوبئة والوقاية والدعاوة العامة. ويتم توجيه عناية خاصة إىل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 
حيث تقع معظم حوادث املرور. وقد ركزت منظمة الصحة العاملية جهودها يف السنوات األخرية على 
تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير العللمي عن الوقلية من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور الذي 
أصدرته املنظمة بالتعاون مع البنك الدويل، وخاصًة يف مواجهة عوامل اخلطر الرئيسية اليت تؤدي 
إىل اإلصابات يف حوادث املرور. وبعد القرار الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 2004 
حول السالمة على الطرق، عملت منظمة الصحة العاملية كمنسق ملبادرات السالمة على الطرق داخل 
منظومة األمم املتحدة. وهلذه الغاية، قامت بتوفري كل التسهيالت الالزمة لتأسيس جلنة األمم املتحدة 
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للسالمة على الطرق واليت تضم ما يزيد عن 40 منظمة دولية تعنى بشؤون السالمة على الطرق، مبا 
فيها العديد من منظمات األمم املتحدة. وقد صادق قرار رابع صدر عن اهليئة العامة لألمم املتحدة 

عام 2005 على هذا الدور التنسيقي.   
العنوان:

منظمة الصحة  العاملية،
 ،Avenue Appia 20

CH-1211 ، جنيف 27،

سويسرا
 /www.who.int/violence_injury_prevention/en :املوقع اإللكرتوني

مسؤول االرتباط:
مارجي بيدن، منسق الوقاية من اإلصابات غري املتعمدة يف  إدارة الوقاية من اإلصابات والعنف 

traffic@who.int :العنوان اإللكرتوني

البنك الدويل
يروج البنك الدويل لتحسني نتائج السالمة على الطرق يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بصفتها 
أولوية تنموية عاملية. وهو يقدم املعونة املالية والفنية إىل تلك البلدان من خالل اهليئات احلكومية 
وغري احلكومية والقطاع اخلاص، من أجل صياغة اسرتاتيجيات حتسني مستوى السالمة على الطرق. 
وقد أوكلت إىل البنك الدويل مهمة مساعدة البلدان يف تسريع العمل بتوصيات التقرير العللمي عن 
الوقلية من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور الذي مت إعداده بالتشارك مع منظمة الصحة العاملية يف 

العام 2004. وإلجناز ذلك يؤكد البنك على بناء قدرة البلد، وهتيئة الشراكات العاملية مع الرتكيز على 
حتقيق نتائج قابلة للقياس يف موضوع السالمة على الطرق.

العنوان:
البنك الدويل،

,H Street 1818

,NW, Washington DC 20433

الواليات املتحدة األمريكية
   www.worldbank.org/transport/roads/safety.htm :املوقع اإللكرتوني

مسؤول االرتباط:
والنقل  الطاقة  إدارة  النقل،  فرع  الطرق،  على  السالمة  شؤون  يف  األخصائيني  كبري  بليس،  أنتوني 

واملياه 
abliss@worldbank.org :العنوان اإللكرتوني
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مؤسسة FIA من أجل السيارات واجملتمع
العامة،  الرتويج ملسائل الصحة والسالمة  املتحدة، هتدف إىل  اململكة  هي مجعية خريية مسجلة يف 
املادية وصيانتها. ومنذ  الطبيعية  البيئة  البشرية واحلفاظ عليها، ومحاية وحتسني  ومحاية احلياة 
تأسيسها يف العام 2001، غدت مؤسسة FIA العباً بارزاً يف جمال الرتويج للسالمة على الطرق يف 
مجيع أرجاء العامل. وقد حققت تقدماً يف جمال زيادة الوعي بتفاقم "وباء" اإلصابات النامجة عن 
حوادث املرور، ومن أجل وضع السالمة على الطرق على جدول أعمال السياسة الدولية. وهي تروج 
وتنشر نتائج األحباث والدراسات لتشجيع أفضل املمارسات يف سياسات السالمة على الطرق، كما 

تقدم الدعم املايل من خالل برامج اهلبات ملشروعات تنفذها أطراف أخرى. 
 العنوان:

مؤسسة FIA من أجل السيارات واجملتمع،
,Trafalgar Square 60

لندن،
 ,WC2N 5DS

اململكة املتحدة
    www.fiafoundation.com :املوقع اإللكرتوني

مسؤول االرتباط:
ديفيد وارد، املدير العام

  d.ward@fiafoundation.com :العنوان اإللكرتوني
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يعرض هذا املقرر للخلفية املعلوماتية اليت تفسر خطورة السرعة كعامل مسبب حلوادث املرور 
وإصاباهتا، وكذلك ألمهية التصدي هلذا العامل بواسطة جمموعة متنوعة من اإلجراءات. ويتطلب 

النجاح يف ترويج وتصميم وتنفيذ أي برنامج إلدارة السرعة، استيعاب أمهية عامل السرعة يف 
حوادث املرور، والعالقة بني مستوى السرعة وخطورة اإلصابات النامجة عن تلك احلوادث. وترتدي 

هذه املعلومات أمهية خاصة يف إقناع القادة السياسيني واألطراف املعنية واجلمهور بتبين ودعم 
برنامج إدارة السرعة.

يقسم هذا املقرر إىل جزأين: 
1.1 حوادث املرور واإلصابات النامجة عن السرعة:  يشرح هذا اجلزء طبيعة احلوادث واإلصابات 
املتعلقة بالسرعة. وهو يبني دور السرعات غري اآلمنة يف زيادة خماطر االصطدام وفداحة إصابات 
الضحايا على حد سواء. كما يصف تأثري السرعة على مستخدمي الطرق املكشوفني، خاصًة يف البلدان 

النامية، ويناقش األسباب الكامنة وراء القيادة بسرعات خطرة.
2.1 ما هي إدارة السرعة؟ يطرح هذا اجلزء تعريف إدارة السرعة بوصفها طريقة فعالة تدعو السائقني 
طريقة  وهتدف  السالمة.  قواعد  عن  التخلي  دون  احلركة  إمكانية  هلم  توفر  بسرعات  القيادة  إىل 
» النظلم اآلمن«  إىل حتقيق نظام للنقل الربي يتوقع األخطاء البشرية ويتفهمها، يف الوقت الذي يقلل 

فيه خماطر الوفيات أو اإلصابات البالغة. كما يعدد هذا القسم فوائد إدارة السرعة، مبا فيها تأثري 
التخفيضات البسيطة للسرعة على السالمة.

ال ينكر هذا الدليل فوائد السرعات العالية، حيث يقدم تقصري وقت الرحالت فوائد اقتصادية ويزيد 
من إمكانية احلركة والتنّقل، ولكن يتوجب على واضعي السياسات أن يفاضلوا بني هذه الفوائد والتكلفة 
الباهظة النامجة عن الوفيات واإلصابات. ويعرض الدليل حالة السالمة على الطرق النامجة عن 
إدارة السرعة، ويقدم نصائح عملية حول كيفية إدارة السرعات للحصول على فوائد السالمة على 

الطرق.
ال يعاجل هذا الدليل مسألة السرعة من زاوية الضجة أو تلوث اهلواء أو استهالك الطاقة. فهذه املسائل، 

رغم أمهيتها، تقع خارج نطاق هذا الدليل.

1-1   حوادث املرور واإلصابات النامجة عن السرعة:

1-1-1 السرعة وانتقال الطاقة واإلصابات

تعترب السرعة عامالً أساسياً يف خطورة اإلصابات النامجة عن حوادث املرور. فهي تؤثر على معدل 
حدوث االصطدامات وعلى شدة اإلصابات النامجة عنها )1، 2، 3(- فزيادة السرعة تؤدي إىل ارتفاع 
معدل حدوث االصطدامات وزيادة احتمال وقوع إصابات شديدة عند حدوثها. ويعود ذلك إىل أن 
زيادة السرعة تعين زيادة املسافة اليت يتعني على السائق قطعها ريثما يقوم برد الفعل الالزم، وكذلك 
املسافة املطلوبة للتوقف. كما أن احتمال ارتكاب السائق لألخطاء يتضاعف مع زيادة السرعة. فكلما 
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ازدادت السرعة كلما كانت كمية الطاقة امليكانيكية )احلركية( اليت يتم تلقيها عند االصطدام أكرب، 
وبالتايل مثة احتمال أكرب يف وقوع إصابات خطرية.

وتبني األحباث )1، 2( أن اإلصابات املؤذية هي نتيجة التبادل الداخلي للطاقة. فاإلصابة تنجم أثناء 
االصطدام عن انتقال الطاقة إىل اجلسد البشري بكميات ومعدالت تؤدي إىل ختريب بنية اخلاليا 
عندما  )مثالً  احلركية  الطاقة  يتضمن  وهذا  أجزاء اجلسم.  من  وغريها  الدموية  واألوعية  والنسج 
يصطدم رأس سائق املركبة بالزجاج األمامي حلظة االصطدام(. وقياساً جبميع أنواع الطاقة )وهي 
احلركية، واحلرارية، والكيميائية، والكهربائية، واإلشعاعية( يعترب انتقال الطاقة احلركية األكثر تسبباً 
يف أذيات حوادث املرور. وجيدر بالباحثني والعاملني يف ميدان الوقاية من اإلصابات النامجة عن هذه 
احلوادث أن يفهموا اآللية الكيميائية-احليوية اليت حتدث فيها اإلصابة نتيجة نقل الطاقة احلركية، 
ألن هذا يفيدهم يف ابتكار إجراءات حتد من توليد هذه الطاقة، وتوزيعها، ونقلها، وتأثريها أثناء وقوع 

احلوادث )2(.
وكائناً ما كان مصدر الطاقة احلركية )تصادم آليتني، طلق ناري، سقوط حر(، فإن القوة اليت تتعرض 
الطاقة  كمية  وتقدر  وسرعته.  املعين  اجلسم  تتعلق حبجم  االصطدام  البشرية حلظة  األنسجة  هلا 
احلركية املمتصة حباصل ضرب نصف الكتلة مع مربع السرعة، األمر الذي يؤكد أن تأثري السرعة 
يتعاظم بشدة مع زيادهتا. صحيح أن مستوى األذى الذي يتعرض له اجلسد البشري يعتمد على شكل 

سطح اجلسم املرتطم وقساوته ولكن السرعة هي اليت تلعب غالباً الدوراألكثر خطورة )4(.
من املستحيل عند وقوع االصطدام أن يتمكن أي راكب من إمساك األشياء غري املثبّتة بصورة مضمونة. 
فمثالً: عند االصطدام بسرعة 50 كم/ساعة، يزداد وزن طفل ذي 5 كيلوغرامات حبدود 20 ضعفاً 
ليصل إىل 100 كغ خالل جزء من الثانية. املصدر: 

.)5(
يتعرض مستخدمو الطرق املكشوفون، مثل املشاة 
والنارية، إىل مستويات  الدراجات اهلوائية  وراكيب 
عالية من خماطر اإلصابة البليغة أو القاتلة، ألهنم 
ال يتمتعون غالباً بأية محاية أو أهنم - كما يف حالة 
راكيب الدراجات النارية ـ ذوي محاية ضعيفة جداَ. 
صدمته  إذا  املاشي  الشخص  ميوت  أن  واحتمال 
مركبة يزداد بشكل كبري كلما كانت سرعة املركبة 
أعلى. ويوضح الشكل 1-1 احتمال اإلصابة البالغة 
بالنسبة ألحد املشاة يف حال صدمته إحدى املركبات. 
وتشري الدراسات إىل جناة معظم مستخدمي الطرق 
املكشوفني الذين تعرضوا للصدم يف احلاالت اليت 
اليت صدمتهم  30كم/ املركبة  فيها سرعة  كانت 

ساعة، وإىل وفاة غالبيتهم يف احلاالت اليت كانت فيها السرعة 50 كم/ساعة )6(.
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الشكل 1-1   احتماالت موت المشاة إذا صدمتهم إحدى المركبات
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املصدر :)6(  

حتدث اإلصابات يف أغلبية حوادث االصطدام اخلطرية والقاتلة ألن بعض أجزاء السيارة تطبق كتلة 
وتسارعاً يفوقان قدرة اجلسم البشري على التحمل )7(. هذا ويتم جتاوز عتبة حتمل اجلسم البشري 
لإلصابة إذا جتاوزت املركبة سرعة 30 كم/ساعة. ويتعرض املشاة ـ كما يبني الرسم التوضيحي أعاله 
ـ إىل خطر املوت بنسبة 80% عندما تصل سرعة االصطدام إىل 50 كم/ساعة. ويضمن الركاب، الذين 
يضعون األحزمة ويستخدمون سيارات ذات تصميم مناسب، احلماية حتى سرعة 70 كم/ساعة كحد 
أقصى يف الصدمات األمامية، و50 كم/ساعة يف الصدمات اجلانبية )8(. وميكن حتمّل سرعات 
أعلى إذا توفر التصميم اجليد واحلماية من الصدمات للحيز الفاصل بني اجلسم األساسي للطريق 
واملركبة، مثالً: وضع خممدات للصدمات على النهايات املدببة حلواجز الطرق اجلانبية. مع ذلك، 
تسمح معظم أنظمة الطرق بسرعات أعلى بكثري دون توفر حواجز احلماية بني املركبات واألشياء 

املتوضعة على جانيب الطريق.
نظراً لصعوبة التنبؤ بطبيعة السلوك البشري يف البيئة املرورية املعقدة، فإن من غري الواقعي أن نتوقع 
أن بإمكاننا منع كافة حوادث املرور. ولكن إيالء املزيد من االنتباه لقدرة اجلسم البشري على التحمل 
عند تصميم أنظمة النقل، حيقق مجلة من الفوائد األساسية عند وقوع احلوادث، مبعنى أن ال تؤدي 
إىل إصابات خطرة أو إىل املوت، غري أن معظم أنظمة املرور غري مصممة وفقاً ملستويات حتمل اجلسم 
البشري. وغالباً ال يتم حتديد ممرات للمشاة تفصلهم عن السيارات، وال يطبق حد السرعة القصوى 
البالغ 30 كم/ساعة ضمن املناطق السكنية. وتارخيياً، مل يراع تصميم مقدمة الباصات والسيارات 

مسألة توفري محاية للمشاة من اإلصابات عند حدوث االصطدام بسرعة 30 كم/ساعة أو أكثر.
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1-1-2 كيف تؤثر السرعة على حوادث وإصابات املرور؟

يوافق معظم خرباء السالمة على الطرق على أن اختيار السرعة غري املالئمة هو املساهم األكرب كعامل 
مستقل يف حدوث الوفيات على الطرق يف العامل، وهو ما يعرف عموماً بأنه استخدام سرعات غري 

مالئمة للمركبات، أو »السرعة الزائدة!«.

تعريف السرعة الزائدة

من المفيد وضع تعريف عملي »للسرعة الزائدة« لتمكين الشرطة من تقييم دور السرعة في وقوع الحوادث.

يستقي هذا الدليل التعريف الذي استخدمته ECMT في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام 2006 والذي ينص 
على أن » السرعة الزائدة تعني تجاوز السرعة )أي القيادة فوق مستوى الحد المسموح( وكذلك السرعة غير المالئمة 

)أي القيادة بسرعة خطرة بالنسبة للشروط المحيطة، رغم أنها ضمن الحدود(«.
املصدر: )6(

تزيد السرعة من خماطر احلوادث لعدد من األسباب، حيث يزداد احتمال أن يفقد السائق السيطرة 
تقدير  وأن يتسبب يف سوء  املناسب،  الوقت  الوشيكة يف  املخاطر  توقع  املركبة، وأن خيفق يف  على 
مستخدمي الطرق اآلخرين لسرعة املركبة أيضاً. من الطبيعي أن تزداد املسافة املقطوعة يف زمن 
معني عند السري بسرعات أعلى، وبالنتيجة تزداد كذلك املسافة املقطوعة ريثما يقوم سائق املركبة أو 
راكب الدراجة برد الفعل الالزم على خطر وشيك ماثل أمامه، عالوةً على أن املسافة الالزمة للتوقف 

يف حالة السرعات األعلى ستكون أطول بعد أن يتنبه السائق ويستخدم املكابح.
تبني الدراسات أن زمن رد الفعل البشري قد ال يتعدى الثانية الواحدة، ولكن إحدى التجارب )9( 
أظهرت أن زمن معظم االستجابات تراوح بني 1.5  و4 ثواني. ويوضح الشكل 1-2 العواقب النامجة 

عن هذه العوامل.
يبني الشكل املسافات املقطوعة باألمتار يف زمن رد الفعل ويف زمن الفرملة من أجل توضيح ما ميكن 
حدوثه لو أن طفالً عرب الطريق على مسافة  13 مرتاً من مقدمة السيارة. إذا كانت السيارة تسري 
بسرعة 30 كم/ساعة فإهنا ستقف قبل صدم الطفل مباشرةً، أما إذا كانت السرعة 50 كم/ساعة فإن 
املسافة اليت يستغرقها زمن رد فعل السائق )14 مرت( ستتجاوز املسافة الفاصلة. أي أن السيارة اليت 

تسري بسرعة 50 كم/ساعة ستصطدم بالطفل وستكون فرصة جناته ضئيلة.
إن السرعة الزائدة وغري املالئمة هي املشكلة األكرب بالنسبة للسالمة على الطرق يف الكثري من البلدان 
)6(. صحيح أن حتديد العوامل املسامهة يف حوادث املرور قد خيضع العتبارات ذاتية، ولكن التقارير 
)10( والدراسات )11( تشري إىل أن السرعة الزائدة هي السبب يف ما يزيد عن ثلث احلوادث املؤدية 

إىل الوفاة. كما أهنا  عامل يفاقم اخلطورة يف كافة حوادث املرور.
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الشكل 1-2  المسافة الالزمة للتوقف في حالة الفرملة الطارئة
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يعزو فريث وآخرون )11( 31% من الوفيات و17% من 
اإلصابات الخطيرة في نيوزيلندا للسرعة الزائدة في العام 
2002، وذلك وفقًا لسجالت الشرطة. كما يؤكدون أن هذه 
األرقام هي على األرجح أقل من التقدير الحقيقي لتأثير 
السرعة في حدوث االصطدام وفي مدى خطورتها، ألن 
السرعة تزيد خطورة نتائج االصطدام بغض النظر عن 
سببه. ويشير هؤالء، كتقدير عام، إلى أنه في حال تخفيض 

معدل السرعة على طرقات نيوزيلندا الريفية بمقدار 4 كم 
فقط فإن العدد الكلي للوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 
سينخفض بحدود 15%، وكامل اإلصابات بحدود 8%، أي 
تجنب 45 حالة وفاة و480 إصابة موصوفة )يدل الفرق في 
التناسب بين اإلصابات الخطرة والمميتة على التأثير الكبير 
ألي تخفيض في السرعة على معظم اإلصابات الخطرة(.

دراسة ميدانية: الحوادث التي تسببها السرعةـ  نيوزيلندا

 التخفيضات البسيطة في السرعة تؤدي إلى انخفاض كبير في مخاطر التصادم.

تقدم الدراسات دالئل مباشرة على أن زيادة 5 كم على حد السرعة 60 كم/ساعة في المدينة، وزيادة 10 كم على 
معدل السرعة في الريف، يضاعف احتماالت حدوث إصابات في الحوادثـ  وهي مساوية تقريبًا للزيادة في المخاطر 
المرافقة لزيادة تركيز نسبة الكحول في الدم عن 0.05 غرام /100 مل )وهو المستوى المسموح به أثناء القيادة في 
الكثير من البلدان(. كما تشير األدلة إلى أن »الزيادة المعتدلة للسرعة« )بحدود 10-15  كم/ساعة فوق الحدود المعلنة( 
يساهم في زيادة الحوادث الخطيرة بصورة أكبر من مساهمة السرعات الكبيرة جدًا، نظرًا النتشار هذا النوع من زيادة 

السرعة.
املصدر: )12،13(
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ازدادت مشكلة السرعة مع الزمن ألن السرعة القصوى للسيارات اجلديدة قد أصبحت ـ يف كثري من 
احلاالت ـ ضعف السرعة القصوى القائمة يف املناطق الريفية. وتتمتع الكثري من السيارات احلديثة 
بالقدرة على حتقيق سرعات كبرية يف الوقت احلاضر، الشيء الذي مل يكن قائماـً  كحالة عامةـ عند إقرار 

السرعة القصوى، مما يزيد من صعوبة إقناع السائقني بالقيادة ضمن السرعات القصوى املقررة.
يبني الشكل 1-3 تطور تكنولوجيا احملركات خالل األعوام األربعني املاضية، والذي أدى إىل أن سرعة 
معظم السيارات باتت جتاوز حدود السرعات القصوى )6(. ويشكل هذا األمر حتدياً إلدارة السرعات 

وإبقائها ضمن احلدود بالنسبة للسائقني الذين يسريون بسرعة عالية أو منخفضة على حد سواء.
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الشكل 1-3   نسبة السيارات المباعة في فرنسا والقادرة على السير بسرعة تتجاوز150 كم/ساعة
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بتأثير  المتعلقة  الدراسات  على  تمت  مراجعة  أظهرت 
)إفريقية  البلدان  من  عدد  في  السرعة  حدود  تغيرات 
الجنوبية، بلجيكا، فنلندا، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، 
الواليات المتحدة، نيوزلندا(، والتي تم فيها تخفيض حدود 
السرعة أو وضع حدود جديدة، انخفاضًا في حوادث الطرق 
تراوح بين 8% و40% )14(. وتناول أحد األبحاث في 
الواليات المتحدة )15( تأثير تغيرات السرعة القصوى 

على معدل الوفيات في حوادث الطرق الريفية السريعة بين 
الواليات. فقد ارتفع هذا المعدل في الواليات التي زادت 
السرعة القصوى فيها من 65 إلى 70 أو 75 ميل/ساعة 
إلى 38% و35% على التوالي، مقارنة مع معدل الوفيات في 

الواليات التي لم تتغير السرعة القصوى فيها

دراسة ميدانية: تأثير التغيرات في السرعة القصوى

وتؤكد نسبة كبرية من األحباث يف العامل )معظمها جرى يف البلدان املتقدمة( وجود عالقة بني السرعة 
واملخاطر )16,17,18(، حيث دلت املعطيات األكيدة هلذه األحباث على أن السرعات الكبرية تزيد معدالت 
احلوادث واإلصابات والوفيات، وأن السرعات املنخفضة تقلل من هذه املعدالت. وأحد األمثلة على 
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ذلك هو منوذج الطاقة )19( الذي يقيم تأثري تغري معدل السرعة على حوادث املرور وعلى خطورهتا. 
فحسب هذا املثال، تؤدي زيادة 5% يف معدل السرعة إىل ارتفاع نسبة احلوادث اليت تتضمن إصابات 

بنسبة 10% تقريباً، و20% يف احلوادث اليت تؤدي إىل حدوث وفيات )الشكل 4-1(.
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الشكل 1-4     تأثيرات التغير في معدل السرعة على حوادث المرور ودرجة خطورتها
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إن هذه العالقة هي حصيلة لقوانني الفيزياء وللقدرات املعرفية لكل من السائق والراكب على التعامل 
مع الظروف الطارئة )ولكن القابلة للتنبؤ غالباً(. وتزداد سرعة تأثري االصطدام أثناء السرعات العالية 
تناقص فرص  إىل  العالية  السرعات  تؤدي  كما  والركاب.  املركبة  تتلقاها  اليت  القوى  تزداد  وكذلك 

مستخدمي الطرق يف اختاذ اإلجراءات الوقائية.

في الفترة 1987-  1988زادت أربعون والية أمريكية من 
السرعة القصوى على الطرق السريعة بين الواليات من 
55 ميل/ساعة )88 كم/ساعة( إلى 65 ميل/ساعة )104 
كم/ساعة(، وقد أدى ذلك إلى زيادة معدل سرعة السيارات 

بحدود 3 ميل/ساعة 

)5 كم/ساعة(. وزاد معدل الوفيات على هذه الطرق في 
الفترة ذاتها بحدود %25-20.

دراسة ميدانية: رفع وتخفيض السرعة القصوى »الوطنية«- الواليات المتحدة األمريكية
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1-1-3 ما هي العوامل اليت تساهم يف زيادة السرعة؟

تقف أسباب كثرية وراء القيادة بسرعة زائدة. فالسري بسرعات عالية يقدم »فائدة« فورية هي: اختصار 
زمن الرحلة )من الناحية احلسية على األقل ما مل يكن من الناحية العملية(. ويتعزز الشعور هبذه 
»املكافأة« كلما سافر السائق بسرعة تتجاوز احلد دون أن يتعرض ألية عواقب سيئة. من اجلدير 
باالهتمام أنه رغم أن السرعة الزائدة تساهم يف ارتفاع معدل حوادث املرور املميتة بدرجة كبرية، فإن 
احتمال التعرض حلادث خطري بسبب جتاوز السرعة القصوى يبقى ضئيالً من وجهة نظر السائق، 
ولذلك يبقى خوف السائقني من وقوع حوادث بسبب السرعة أقل من خوفهم من دفع غرامة خمالفة 

السرعة.
تؤثر الظروف احملددة لكل رحلة على خيارات السرعة لدى السائقني. مثالً: إذا كانت املركبة عائدة لرب 
العمل فقد يغري ذلك السائق بالقيادة بسرعة عالية؛ وقد يشعر الشخص املعرض للضغط باحلاجة 
إىل االندفاع والقيادة بسرعات خطرة. ويف بعض األحيان ميارس السائقون وراكبوا الدراجات القيادة 

السريعة جملرد املتعة.
غالباً ما يدّعي السائقون عدم معرفتهم حبدود السرعة القصوى، وهلذا السبب تنشأ احلاجة لوجود 
شاخصات كافية، مع أن اجلهل ال يعترب حجة. واجلدير بالذكر أن بعض الباحثني يعتقد أن الناس 
إذا  مييلون لتقليل مستوى اخلطر باختيار القيادة السريعة على الطرقات »األكثر أماناً«، خصوصاً 
اإلحساس  السريعة متنح  القيادة  أن   )21( آخرون  يتلقوا خمالفة. وجيد  أن  احتمال  بتدني  اقتنعوا 

باإلثارة أو باإلجناز.
ويرى معظم السائقني أهنم فوق املعدل املتوسط من ناحية املهارة. وتشري دراسات عديدة أجريت يف 
بلدان خمتلفة حول العامل )21(، أن حوايل 90% من السائقني يعتقدون أهنم فوق املعدل املتوسط وأهنم 
قليلي التعرض للخطر. وهلذا السبب، فهم يعتقدون بقدرهتم على جتاوز السرعة القصوى دون تعريض 
أنفسهم ملخاطر عالية. وينظر الكثريون إىل حتديد السرعة على أنه إجراء اعتباطي وال يدركون بصورة 

كافية املخاطر الكبرية املرتبطة بزيادهتا  حتى بنسب ضئيلة.
ومن العوامل اهلامة أيضاً الضغط الذي ميارسه مدراء وأرباب عمل شركات النقل يف الكثري من البلدان 
لتحقيق املزيد من اإلنتاجية )أي القيادة األسرع(، بينما جياهد عمال النقل والسائقون أنفسهم حتت 

الضغط ملتابعة حتدي االلتزام جبداول املواعيد، وحتى التسابق اللتقاط املسافرين والبضائع.

تزايد السيارات

مع تزايد عدد السيارات وحتسن مستوى التطور االقتصادي، يتنامى الطلب على تشييد الطرق وفق 
معايري أفضل لتخفيض زمن الرحالت وختفيف االزدحام. ويعين ذلك تطبيق سرعات أعلى، مع أهنا 
ستؤدي إىل زيادة أعداد وخطورة احلوادث بالنسبة لكافة مستخدمي الطرق ما مل تتخذ إجراءات 

مناسبة للحد منها.
يشرح »التقرير العللمي عن الوقلية من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور« )22( هذه االجتاهات العامة، 
ويضع تقديراته بناء عليها. وتشري هذه االجتاهات، أنه بينما سينخفض عدد الضحايا يف البلدان 
املتقدمة بنسبة 27% يف الفرتة 2000-2020، فإنه سيزداد على املستوى العاملي حبدود 67%، ومن 

املتوقع أن يصل إىل 144% يف جنوب آسيا.

التعليقات المذكورة أدناه مأخوذة من تقرير حول سائقي 
العامة أجري عام 2007 من قبل  السيارات والباصات 
القناة الثانية في تلفزيون غانا والهيئة الوطنية للسالمة على 

الطرق:

»نحن نقود بسرعة عالية«.
»ال يوجد أي إلزام فيما يتعلق بزيادة السرعة«.

»نحن نتعرض للضغط من أجل تحقيق مبيعات عالية، وال 
حول لنا وال قوة، وشغلنا الشاغل هو التحميل«.

»قد يستغرق األمر ساعتين للوصول إلى المنفذ الحدودي 
ويقودون  الصبر  البعض  يفقد  ولذلك  حدودية(  )مدينة 

بسرعة زائدة«.
»يلزمك العرف في محطة الباصات على الوقوف في الدور 
من جديد إذا تم تجاوزك من قبل سيارتين )أي أنك تخسر 

مكانك على الدور(، لكن المالك ال يتفهم ذلك، وبالتالي فنحن 
دائمًا تحت الضغط«*

* يصطف السائقون بالدور في محطات التاكسي/الباصات 
بالترتيب، وال يغادرون الصف إال عند  الركاب  اللتقاط 
امتالء المقاعد. وهم يحاولون الحفاظ على هذا الترتيب على 
الطريق. ولكن إذا تم تجاوز أحد السائقين من قبل باصين 
الوراء  إلى  يفقد موقعه ويتراجع دورين  فإنه  على األقل 
في رتل االنتظار في المحطة التالية، مما يعني المزيد من 
التأخير قبل أن يمتلئ الباص ويستعد لالنطالق ثانية، وهذا 
يدفعهم إلى زيادة السرعة والتسابق، ألن األجر يعتمد على 

عدد الرحالت وبالتالي عدد الركاب المنقولين.

 دراسة ميدانية: سائقوا السيارات العامة ملزمون بالسرعة و»التسابق« في غانا
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1-2  ما هي إدارة السرعة؟

سرعة  وكفاءة  السالمة  بني  التوازن  إىل حتقيق  اهلادفة  اإلجراءات  من  عدداً  السرعة  إدارة  تشمل 
املركبات على شبكة الطرق )6(. وهي هتدف إىل تقليص القيادة السريعة يف الشروط السائدة، ورفع 
مستوى االلتزام حبدود السرعة. والسرعة املالئمة، يف مفهوم » النظلم اآلمن« ، تعين مستوى السرعة 
الذي يضع سالمة حركة املرور على رأس أهدافه، يف سياق إمكانية التنقل والشروط السائدة مثل: 
حالة جوانب الطريق، طبيعة وتنوع مستخدمي الطرق، تواتر الدخول على الطريق )مبا يف ذلك نقاط 
التقاطع(، حجم وتنوع حركة املرور، القضايا البيئية، ونوعية احلياة بالنسبة للسكان الذين يعيشون 

على جانيب الطريق.

1-2-1 أهداف إدارة السرعة

هتدف إدارة السرعة إىل ختفيض عدد حوادث املرور وختفيض اإلصابات اخلطرة والوفيات النامجة 
عنها. ويستدعي ذلك اعتماد جمموعة من اإلجراءات يف جمال فرض القوانني واهلندسة والتعليم. 
الرادعة  اإلجراءات  زاد عدد  وكلما  االلتزام،  املتبعة، خاصًة فرض  اإلجراءات  ازدادت مساحة  كلما 
قبول شعيب  ويتطلب حتقيق  أعلى.  االلتزام  مستوى  كان  كلما  تطبيقها،  ومستوى  وشدهتا  للسرعة 
واسع هبذه اإلجراءات أن تكون السرعة القصوى مالئمة وأن حتظى باالعرتاف من قبل عموم الناس 

بأهنا مالئمة.
وعند التفكري يف كيفية التأثري على السرعة، من املفيد أن نعرف العوامل املؤثرة على اختيار السائقني 

للسرعة، كما هو مبني يف الشكل 5-1.

1-1-3 ما هي العوامل اليت تساهم يف زيادة السرعة؟

تقف أسباب كثرية وراء القيادة بسرعة زائدة. فالسري بسرعات عالية يقدم »فائدة« فورية هي: اختصار 
زمن الرحلة )من الناحية احلسية على األقل ما مل يكن من الناحية العملية(. ويتعزز الشعور هبذه 
»املكافأة« كلما سافر السائق بسرعة تتجاوز احلد دون أن يتعرض ألية عواقب سيئة. من اجلدير 
باالهتمام أنه رغم أن السرعة الزائدة تساهم يف ارتفاع معدل حوادث املرور املميتة بدرجة كبرية، فإن 
احتمال التعرض حلادث خطري بسبب جتاوز السرعة القصوى يبقى ضئيالً من وجهة نظر السائق، 
ولذلك يبقى خوف السائقني من وقوع حوادث بسبب السرعة أقل من خوفهم من دفع غرامة خمالفة 

السرعة.
تؤثر الظروف احملددة لكل رحلة على خيارات السرعة لدى السائقني. مثالً: إذا كانت املركبة عائدة لرب 
العمل فقد يغري ذلك السائق بالقيادة بسرعة عالية؛ وقد يشعر الشخص املعرض للضغط باحلاجة 
إىل االندفاع والقيادة بسرعات خطرة. ويف بعض األحيان ميارس السائقون وراكبوا الدراجات القيادة 

السريعة جملرد املتعة.
غالباً ما يدّعي السائقون عدم معرفتهم حبدود السرعة القصوى، وهلذا السبب تنشأ احلاجة لوجود 
شاخصات كافية، مع أن اجلهل ال يعترب حجة. واجلدير بالذكر أن بعض الباحثني يعتقد أن الناس 
إذا  مييلون لتقليل مستوى اخلطر باختيار القيادة السريعة على الطرقات »األكثر أماناً«، خصوصاً 
اإلحساس  السريعة متنح  القيادة  أن   )21( آخرون  يتلقوا خمالفة. وجيد  أن  احتمال  بتدني  اقتنعوا 

باإلثارة أو باإلجناز.
ويرى معظم السائقني أهنم فوق املعدل املتوسط من ناحية املهارة. وتشري دراسات عديدة أجريت يف 
بلدان خمتلفة حول العامل )21(، أن حوايل 90% من السائقني يعتقدون أهنم فوق املعدل املتوسط وأهنم 
قليلي التعرض للخطر. وهلذا السبب، فهم يعتقدون بقدرهتم على جتاوز السرعة القصوى دون تعريض 
أنفسهم ملخاطر عالية. وينظر الكثريون إىل حتديد السرعة على أنه إجراء اعتباطي وال يدركون بصورة 

كافية املخاطر الكبرية املرتبطة بزيادهتا  حتى بنسب ضئيلة.
ومن العوامل اهلامة أيضاً الضغط الذي ميارسه مدراء وأرباب عمل شركات النقل يف الكثري من البلدان 
لتحقيق املزيد من اإلنتاجية )أي القيادة األسرع(، بينما جياهد عمال النقل والسائقون أنفسهم حتت 

الضغط ملتابعة حتدي االلتزام جبداول املواعيد، وحتى التسابق اللتقاط املسافرين والبضائع.

تزايد السيارات

مع تزايد عدد السيارات وحتسن مستوى التطور االقتصادي، يتنامى الطلب على تشييد الطرق وفق 
معايري أفضل لتخفيض زمن الرحالت وختفيف االزدحام. ويعين ذلك تطبيق سرعات أعلى، مع أهنا 
ستؤدي إىل زيادة أعداد وخطورة احلوادث بالنسبة لكافة مستخدمي الطرق ما مل تتخذ إجراءات 

مناسبة للحد منها.
يشرح »التقرير العللمي عن الوقلية من اإلالبلا النلجمة عن حوادث المرور« )22( هذه االجتاهات العامة، 
ويضع تقديراته بناء عليها. وتشري هذه االجتاهات، أنه بينما سينخفض عدد الضحايا يف البلدان 
املتقدمة بنسبة 27% يف الفرتة 2000-2020، فإنه سيزداد على املستوى العاملي حبدود 67%، ومن 

املتوقع أن يصل إىل 144% يف جنوب آسيا.

التعليقات المذكورة أدناه مأخوذة من تقرير حول سائقي 
العامة أجري عام 2007 من قبل  السيارات والباصات 
القناة الثانية في تلفزيون غانا والهيئة الوطنية للسالمة على 

الطرق:

»نحن نقود بسرعة عالية«.
»ال يوجد أي إلزام فيما يتعلق بزيادة السرعة«.

»نحن نتعرض للضغط من أجل تحقيق مبيعات عالية، وال 
حول لنا وال قوة، وشغلنا الشاغل هو التحميل«.

»قد يستغرق األمر ساعتين للوصول إلى المنفذ الحدودي 
ويقودون  الصبر  البعض  يفقد  ولذلك  حدودية(  )مدينة 

بسرعة زائدة«.
»يلزمك العرف في محطة الباصات على الوقوف في الدور 
من جديد إذا تم تجاوزك من قبل سيارتين )أي أنك تخسر 

مكانك على الدور(، لكن المالك ال يتفهم ذلك، وبالتالي فنحن 
دائمًا تحت الضغط«*

* يصطف السائقون بالدور في محطات التاكسي/الباصات 
بالترتيب، وال يغادرون الصف إال عند  الركاب  اللتقاط 
امتالء المقاعد. وهم يحاولون الحفاظ على هذا الترتيب على 
الطريق. ولكن إذا تم تجاوز أحد السائقين من قبل باصين 
الوراء  إلى  يفقد موقعه ويتراجع دورين  فإنه  على األقل 
في رتل االنتظار في المحطة التالية، مما يعني المزيد من 
التأخير قبل أن يمتلئ الباص ويستعد لالنطالق ثانية، وهذا 
يدفعهم إلى زيادة السرعة والتسابق، ألن األجر يعتمد على 

عدد الرحالت وبالتالي عدد الركاب المنقولين.

 دراسة ميدانية: سائقوا السيارات العامة ملزمون بالسرعة و»التسابق« في غانا
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ويعترب حتديد السرعة القصوى مؤشراً حامساً من مؤشرات السرعة اآلمنة بالنسبة ملقطع معني من 
الطريق، مما يفرض مسؤولية جسيمة على السلطة صاحبة القرار هبذا الشأن. ومن املفيد عند حتديد 

السرعة القصوى املناسبة على طريق معني أن نأخذ باحلسبان املعلومات التالية:

	 مقاييس السرعة 

	 مقاييس التدفق املروري ونوعية املركبات

	 بيانات حوادث املرور

	 معلومات الشرطة عن خمالفات السرعة

	 السرعة التصميمية والعامل املستخدم يف بناء أو إعادة تأهيل الطريق

	 استخدام األراضي احملاذية للطريق وحقوق امللكية فيها

	 اخلصائص الطبيعية للطريق وجوانبه

	 وجود مستخدمني مكشوفني للطريق

وتكون هذه املعلومات ذات فائدة عند مقارنة السرع القصوى املقرتحة مع سرعات السري احلالية )مبا 
فيها توزيع السرعة( ومعدالت احلوادث. إن الغاية هي حتديد مقدار التغري يف سرعة السري الالزم 

لتحقيق السالمة، وحتديد اإلجراءات الضرورية إلجناز ذلك أيضاً.
علينا أن نعي أنه من دون جهود ضخمة )ومكلفة غالباً( يف جمال تنظيم حركة املرور، فإن حتديد 
السرعة القصوى دون اإللزام بتطبيقها أو تطبيقها دون عقوبات مناسبة يؤدي غالباً إىل إدارة غري 
فعالة للسرعة، وبالتايل فإن اإللزام بالسرعة القصوى وفرض العقوبات املتعلقة هبا هو على العموم 

إجراء الزم دائماً لضمان التقيد هبا.
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الشكل 1-5   العوامل المؤثرة في اختيار السرعة

اختبـار السـرعـة

عوامل تتعلق
عوامل تتعلق بالسائق

 بالمركبة

عوامل تتعلق
 بالطريق

شروط حركة 
مخاطر التصادم المرور

واإلصابة

اإللزام والحظر

حدود/منطقة 
السرعة

التعليم/الترويج

املصدر: )23(
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1-2-2 حتديد السرعة القصوى

يستخدم مصطلح السرعة القصوى على نطاق واسع لتعريف السرعات املقبولة. وهو يقدم ملستخدمي 
السرعة  اعتبار  املعنى، ميكن  وهبذا  قانوناً.  هبا  املسموح  القصوى  للسرعة  أساسياً  مؤشراً  الطريق 
القصوى مبثابة قرار للمجتمع، جيري من خالل سريورة قانونية، بتحقيق التوازن بني خمتلف املسائل 
املتعلقة باختيار السرعة. وقد تطورت حدود السرعة القصوى عرب الزمن وفق األولويات املختلفة لكل 

جمتمع فيما يتعلق بنظام املرور.
ويصف الشكل 1-6 هذا التطور يف السويد.

يف ستينات القرن املاضي، كانت حدود السرعة توضع بناء على سلوك السائق إىل حد كبري، وباعتماد 
الفرضية اليت تقول أن 85% من السائقني يتصرفون بعقالنية وأن أقلية منهم ال تتجاوز 15% ختتار 
السرعة الزائدة. وعندما كشف حتليل معطيات حوادث التصادم عن تنامي مشكلة السرعة، مت وضع 
حدود تأخذ يف اعتبارها عوامل تصميم الطرق )مسافة الرؤية، درجات االحنناء... اخل(. بعد ذلك مت 
إدخال عامل احلساب االقتصادي، حيث بدأ حتليل مردود التكلفة ملشاريع الطرق مع التقديرات املتعلقة 
»بالتوفري يف قيمة الزمن« لتربير االستثمار، مما أدى إىل امليل الطبيعي باجتاه الطرقات السريعة. 
أخرياً، وبالرتافق مع الفلسفة احلالية: املنظور صفر، قرر الربملان السويدي منح األولوية املطلقة لتجنب 

الوفيات واإلصابات، وقرر وجوب بناء منظومة إدارة السرعة بأكملها على هذه الفلسفة.
ال يوجد تعيني مطلق للصح واخلطأ يف اختيار احلدود. ويعود األمر للحكومات أن ترتب أولوياهتا 
املتغرية مع تطور اجملتمع. ولكن ال سبيل لإلنكار بأنه يف حال رغبت احلكومة بتقليص ضريبة الوفيات 
واإلصابات يف البالد، فإن نظام السالمة هو السبيل املنشود. ومثل هذا النظام ال يبنى بني عشية 
وضحاها، بل عرب تبين املبادئ واستخدامها يف إعداد البنية األساسية والقوانني وفرض االلتزام، مما 

الشكل 1-6   العوامل األساسية لتحديد السرعة القصوى السويد 1990-1960

املصدر :) 24(
 1960 1970 1980 1990

المعايير الهامة للسرعة القصوى

معيار اإلصابات

المعيار االجتماعي-االقتصادي

معيار الحوادث

النسبة85 من سلوك السائق
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يؤدي إىل تقليص عدد وخطورة االصطدامات. ويشرح القسم 3-1 املمارسة اجليدة يف وضع حدود 
السرعة يف هذا السياق.

ال بد من التنبيه إىل أن عامل حتديد السرعة القصوى ال يؤدي مبفرده إال إىل نتائج متواضعة يف جمال 
السرعات الفعلية. فقد بينت دراسة وردت يف تقريرOECD/ECMT  )6(، أنه يف األماكن اليت مت 
فيها تغيري حدود السرعة القصوى دون أن يرتافق ذلك مع إجراءات أخرى مثل فرض القانون، كان 
معدل التغري الفعلي يف السرعة حبدود 25% من التغيري يف حدود السرعة القصوى. كما تفيد معلومات 
أخرى بأن تغري حد السرعة 10 كم/ساعة زيادةً أو نقصاناً، يؤدي إىل تغيري يف معدل السرعة الفعلية 
ال يتجاوز 2-4 كم/ساعة. ورغم أن هذه التغريات قد حتسن معطيات السالمة، فإن من املهم وضع 

إسرتاتيجية فعالة لفرض القانون عند معاجلة قضية السرعة )16(.

1-2-3 األنظمة اآلمنة ودور السرعة

إن منع الوفيات واإلصابات املؤدية إىل اإلعاقة يف مجيع أحناء العامل يقتضي وجود نظام مروري يأخذ 
بعني االعتبار مستويات اخلطورة اليت يتعرض هلا مستخدمو الطرق، وذلك عرب زيادة استخدام املركبات 
والطرقات املزودة بواقي صدمات. ويتطلب  »النظلم اآلمن«  كما جيسده »المنظور افر« يف السويد 
و»السالمة المستدامة« يف هولندا، و»النظلم اآلمن«  يف أسرتاليا )25,26,27,28,12(، وضع إطار طويل 

األمد إلدارة السرعات على الطرق الوطنية. ويوضح الشكل 1-7 مفاهيم  » النظلم اآلمن« .
يسعى » النظلم اآلمن«  إىل إجناز نظام للطرق ال يؤدي فيه اخلطأ البشري إىل حدوث املوت أو اإلصابة 
اخلطرة. وحيدد هذا النظام مستويات القوى اليت يتحملها اجلسم البشري، ويركز على املعاجلة املنهجية 
ملختلف العوامل اليت تساهم يف حدوث مناذج حمددة من حوادث االصطدام من أجل ختفيف خماطر 
اإلصابة. إن احتمال وقوع احلوادث قائم على طول اخلط، حتى لو جرى الرتكيز املتواصل على الوقاية. 
ويهدف  »النظلم اآلمن«  إىل تقليل خطورة اإلصابة عند حدوث اصطدام، وهو يستند إىل مقدمة 

منطقية تفيد بأن مستخدمي الطرق جيب أن ال ميوتوا بسبب قصور األنظمة.
وأحد األسس اليت يقوم عليها » النظلم اآلمن«  هو اعتبار احلرص على حياة الناس وصحتهم أهم 
من أي شيء آخر، وهذا ما يعرب عنه بكل وضوح »المنظور افر« )25,26(، الذي يعتمد على املقاربة 
األخالقية ملفهوم سالمة الطرق. ويتمثل هدفه البعيد يف منع تعرض أي إنسان للموت أو لإلصابة 
اخلطرة على الطرق. يتطابق األساس األخالقي للمنظور صفر مع التوجهات اليت اعتمدت غالباً يف 

السفر بواسطة سكك احلديد أو البحر أو اجلو.
ويؤدي تبين مقاربة  »النظلم اآلمن«  إىل نتائج على صعيد إدارة السرعة، منها:

اعتماد حد السرعة 30	  كم/ساعة يف املناطق املأهولة، حيث يتواجد مستخدمو الطرق 
املكشوفون جنباً إىل جنب مع حركة مرور املركبات.

	 تقليص احتمال املوت بتأثري الصدم اجلانيب على تقاطعات الطرق )من األفضل غالباً إقامة 

تفريعة جانبية بدالً من اإلشارة الضوئية، كما ينصح بتحديد سرعة االقرتاب إىل أقل من 50 كم/
ساعة(.

	 تقليص احتمال املوت الناجم عن االصطدام، اجلبهية على الطرق ذات االجتاهني )جيب 

استخدام املنصفات على الطرق املزدمحة، أو حتديد السرعة بأقل من 70 كم/ساعة(.
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جيب أن حيظى استقرار األوضاع املتدهورة باألولوية يف ترتيب أهداف الدول منخفضة ومتوسطة 
الدخل، ومن ثم يأتي تبين سياسات سالمة تقوم على »املمارسة اجليدة« اليت رسختها البلدان ذات 
األداء املتميز. ويساهم التفكري ب»النظلم اآلمن« يف تلبية احلاجات الفورية للبلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل. كما يساهم بتحقيق حتسني أسرع وطويل األمد للسالمة على الطرق يف كافة البلدان.
ويتطلب » النظلم اآلمن«  من مدراء النظام استيعاب أسباب احلوادث كي يتمكنوا من تقييم خماطرها. 
ومن الضروري جداً حتديد ومعرفة عوامل اخلطر الرئيسية ذات املسامهة األكرب يف حوادث االصطدام. 
ولتسهيل بلوغ هذا اهلدف، جيب وضع منظومة دقيقة جلمع وحتليل البيانات املتعلقة حبوادث املرور، 

ما مل تكن موجودة أصالً.
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الشكل 1-7  نموذج النظام اآلمن

المصدر : )12( 

السفر اآلمن

التزام ويقظة رواد الطريق

استيعاب الحوادث 

و المخاطر

التزام بقوانين الطرق

تبني النظام

تزويدمستخدمي الطرق 
بالمعلومات و التعليم

السرعات االمنة

)السرعات المنخفضة هي األكثر 
تساهاًل مع األخطاء البشرية(

طاقة التحمل البشري للقوة 
الميكانيكية

المركبات اآلمنة الطرق وجوانب الطرق اآلمنة 
األكثر تساهاًل مع األخطاء البشرية
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يف   لرئيسية  ا لعناصر  ا
»النظلم اآلمن« :

	 إدارة السرعة

النطاق  واسعة  برامج  وضع  إن 
للبنية  دقيقة  أهداف  وذات 
التحتية، وحتسني أمان املركبات، 
وفرض حدود مالئمة للسرعة، 
احتمال  من  تقلل  إجراءات  هي 
من  أو  املرور  حوادث  وقوع 
مقبول.  مستوى  إىل  خطورهتا 
فمثالً، ليس من املالئم ختفيض 

السرعة على الطرقات الريفية إىل 50 كم/ساعة )وهي السرعة اليت يفرتض أهنا حتافظ على احلياة 
يف حالة االصطدام، اجلانيب( يف حال وجود أشجار أو أعمدة متامخة للطريق، ألن احلل املالئم هو 
إزالة هذه املخاطر أو وضع حواجز محاية. وميكن اختاذ إجراءات أخرى لتخفيض احتمال فقدان 
السيطرة على املركبة أو خروجها عن الطريق مثل وضع حواجز حمكمة وبطانة تصدر صدى على 
جانيب ضفيت الطريق باإلضافة إىل تزويد املركبات بأنظمة إليكرتونية للتحكم باالستقرار. كما أن 
حتديد السرعة 30-50 كم/ساعة يف املناطق ذات اخلطورة العالية على املشاة )من قبل املركبات(، 

يقلص بصورة ملموسة من خماطر الوفيات بينهم.
تفرتض كل هذه األمثلة أن مستخدمي الطرق ملتزمون حكماً بقوانني السري. ولكن مصاعب ردع السلوك 
املخالف كبرية للغاية، لذا يتعني على الدول ذات الدخل املتدني أن تقوم بإجراءات يف جمال حتسني 

تدريب السائقني اجلدد وتعزيز عملية فرض القوانني.

	 الرتكيز على أمهية سالمة املركبات

يقدم حتديث أسطول املركبات يف البالد فوائد كبرية، وجيب بذل أقصى اجلهود لتشجيع شراء وعرض 
املركبات اآلمنة. واليوم، حتمي معظم السيارات احلديثة الراكب الذي يضع احلزام بسرعة 70 كم/

ساعة يف حالة الصدم األمامي )22( وحتى 50 كم/ساعة يف حالة الصدمات اجلانبية.
ويقدر جملس سالمة النقل األوروبي أن حاالت الوفاة على الطرق األوروبية قد تنخفض حبدود %50-40 
)29(، إذا قام مجيع مالكي السيارات بتحديث سياراهتم فوراً إىل املستوى األكثر أماناً يف فئتها. ومن 

املرجح أن يؤدي إجراء كهذا يف الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط إىل فوائد أكرب.
كما ميكن لتحسني تصنيف املركبات املتعلق بسالمة املشاة، وحتسني تكنولوجيا احلساسات أن يقلل 
من خطورة احلوادث. إن فوائد تبين السرعة الذكية متاحة حالياً ألي دولة مستعدة إلصدار تشريعات 
الوقاية يف املركبات اجلديدة، وتعمل على إعداد وحفظ اخلرائط الضرورية للسرعة القصوى. يشكل ذلك 

فرصة هامة لتحقيق خفض كبري يف إصابات املرور، لكن تنفيذه حيتاج إىل قيادة حكومية حازمة.

	 إدارة الطرق وجوانبها )سالمة الطرق(

على الرغم من تأكدنا أن الطرقات اجلديدة توفر مستويات أفضل من السالمة، يكمن التحدي احلقيقي 
يف حتديد السرعة القصوى على شبكة الطرقات القائمة وفرض االلتزام هبا. فإذا كانت السرعات 
بنوعية الطريق )مرتفع املخاطر(، وكانت حلول البنية التحتية ذات تكلفة غري جمدية  عالية قياساً 
القائمة  أو اخنفاض عدد احلوادث مثالً(، فمن الضروري ختفيف السرعات  )بسبب قلة االزدحام 
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وفرض االلتزام هبا. ولكن جيب إعالم الناس عن سبب اختاذ هذا اإلجراء والفوائد اليت سيحصلون 
عليها من ورائه.

1-2-4 فوائد إدارة السرعة

تتحقق فوائد كثرية جراء وضع برنامج ناجح إلدارة السرعة، يعتمد طريقة  »النظلم اآلمن« . والفائدة 
األبرز هي بالتأكيد ختفيض عدد الوفيات واإلصابات النامجة عن حوادث املرور)6,14(.

وتضمن السرعات املنخفضة فوائد السالمة التالية:

	 توفري زمن أكرب إلدراك األخطار.

	 تقليص املسافة املقطوعة ريثما يتحقق رد الفعل على اخلطر.

	 تقليص مسافة توقف املركبة بعد الفرملة.

	 زيادة قدرة مستخدمي الطريق اآلخرين على تقدير سرعة املركبة وتقدير الزمن قبل االصطدام.

	 توفري فرصة أكرب ملستخدمي الطريق اآلخرين لتجنب االصطدام.

	 تقليل احتمال فقدان سيطرة السائق على املركبة.

يبني اجلدوالن 1-1 و1-2 أمهية التغريات الصغرية يف السرعة لتحقيق فوائد السالمة. كما يوضحان 
مستوى حتسن السالمة جراء تقليص السرعة مبقدار 1 كم/ساعة و2 كم/ساعة على التوايل، وذلك 
من مستويات »مرجعية« خمتلفة لنسبة الناجني من اإلصابات اخلطرية يف خمتلف احلوادث. ويبني 

اجلدوالن التأثري الكبري لتخفيض السرعة على احلوادث األكثر خطورةً.
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يتضح من اجلدولني أمهية ختفيض السرعة، حتى لو كان هذا التخفيض مبعدل بسيط. ولكن إجناز 
مثل هذه التخفيضات يف معدالت السرعة غالباً ما يتطلب جهوداً كبرية. ويعود أحد أسباب ذلك إىل 
أن تصور السائقني عن السرعة املقبولة واملعقولة مييل إىل االزدياد مع مرور الوقت، نظراً لزيادة قدرة 
السيارات وحتسن الطرق. ولتخفيض السرعة يف املناطق الريفية، ال بد من القيام بأنشطة إعالمية عامة 

وتطبيق منهجيات لإللزام ملوازنة هذ امليل من خالل تكثيف اجلهود وفرض عقوبات أكثر صرامة. 

الجدول 1-2   تطبيق نموذج القوة على سرعات مرجعية مختلفة عند تخفيض معدل السرعة2 كم/ ساعة

النسبة املئوية الخنفاض احلوادث عند ختفيض معدل السرعة مبقدار 1 كم/ ساعة
السرعة املرجعية كم/ ساعة

50  60 7080  90  100 110120
4.03.63.0 4.4 6.65.64.9 7.8مجيع احلوادث اليت ينجم عنها إصابات

5.95.44.9 11.59.78.37.36.5حوادث اإلصابات اخلطرية واملميتة
7.87.16.5 8.6 12.710.99.6 15.1حوادث اإلصابات املميتة

املصدر: )18(

الجدول 1-1   تطبيق نموذج القوة على سرعات مرجعية مختلفة عند تخفيض معدل السرعة 1 كم/ ساعة

النسبة املئوية الخنفاض احلوادث عند ختفيض معدل السرعة مبقدار 1 كم/ ساعة
السرعة املرجعية كم/ ساعة

50  60 7080  90  100 110120
2.01.81.7 2.2 3.32.82.5 4.0 مجيع احلوادث اليت ينجم عنها إصابات

3.02.72.5 3.3 4.94.23.7 5.9حوادث اإلصابات اخلطرية واملميتة
3.93.63.3 4.4 6.55.64.9 7.8حوادث اإلصابات املميتة

املصدر: )18(
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خالل أزمة النفط في العام 1973، قامت حكومة نيوزلندا بتخفيض السرعة القصوى على الطرقات الريفية من 55 ميل/
ساعة )88 كم/ساعة( إلى 50 ميل/ساعة )80 كم/ساعة(، مما أدى إلى تخفيض معدل السرعات على تلك الطرقات بمقدار 
8-10 كم/ساعة. وأدى ذلك إلى تراجع كبير في اإلصابات مقارنة مع طرقات المدن التي لم تشملها التغييرات في حدود 
السرعة )30(. وتراجع معدل الوفيات على الطرقات التي تربط بين المدن بحدود 37%، وانخفضت اإلصابات الخطيرة 
بحدود 24%. أما اإلصابات األقل خطرًا فتراجعت بحدود 22%. أما في المناطق المدينية فكانت نسب التراجع هي %15، 

9%، 4% على التوالي.

دراسة ميدانية: أثر تخفيض حدود السرعة القصوى على السالمة - نيوزلندا

وقد أبدت بعض احلكومات ممانعة يف فرض حدود السرعة بصورة جدية، بسبب ردود فعل اجلمهور 
الكبرية على مثل هذه اإلجراءات. ويعترب االلتزام بفرض هذه احلدود أساسياً لتقيد السائقني بسرعات 

السري اآلمن. 

قامت استراليا في عام 1987 بزيادة السرعة القصوى من 100 كم/ساعة إلى 110 كم/ساعة على شبكة الطرق الريفية 
والسريعة المحيطة بمدينة ملبورن، ثم أعيدت إلى ما كانت عليه )100 كم/ساعة( في عام 1989. بالمقارنة مع المنطقة 
المركزية التي بقيت على حالها، فقد ارتفع معدل اإلصابات في الحوادث لكل 1 كم مقطوع بحدود 24.6% عندما تمت 

زيادة السرعة القصوى، وانخفض بحدود 19.3% عندما أعيد تخفيضها.

دراسة ميدانية: أثر تغيير حدود السرعة على وقوع الحوادث – أستراليا
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ملخص

	 ترتفع خماطر وقوع احلوادث ويزداد احتمال اإلصابات اخلطرة النامجة عنها كلما زادت سرعة 

املركبات.
	 يؤدي ختفيض حدود السرعة القصوى إىل تقليل معدل احلوادث واإلصابات اخلطرية والوفيات.

ينجو معظم مستخدمي الطرق املكشوفني إذا تعرضوا للصدم مبركبة ال تتجاوز سرعتها 30	  كم/
ساعة.

ميوت معظم مستخدمي الطرق املكشوفني إذا تعرضوا للصدم مبركبة تصل سرعتها إىل 50	  كم/
ساعة.

	 زيادة السرعة عامل رئيس يف مشاكل السالمة على الطرق يف كثري من البلدان، وهي تساهم يف 

ثلث جمموع احلوادث تقريباً.
حتديد السرعة القصوى مبا ال يتجاوز 30	  كم/ساعة على الطرق اليت تشهد حركة كثيفة 

للمشاة، سواء أكانت عابرة أو على طول الطريق، وال تتوفر فيها مسارات مستقلة كافية للمشاة.
	 يقيس منوذج القوة نسبة التغري يف املخاطر النامجة عن تغيري معدل السرعة )تغري السرعة 

النسيب(. مثالً تؤدي زيادة معدل السرعة مبقدار 5% إىل زيادة يف جممل إصابات احلوادث 
حبدود 10% ، وزيادة معدل الوفيات حبدود %20.

	 يهدف نظام السالمة على الطرق إىل حتقيق نظام نقل يسمح بوقوع األخطاء دون أن تؤدي إىل 

املوت أو إىل إصابات خطرية.
يساهم التفكري ب»النظلم اآلمن«	  يف تلبية احلاجات الفورية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. 

كما يساهم بتحقيق حتسينات أسرع وطويلة األمد للسالمة على الطرق يف كافة البلدان.
إدارة السرعة هي اجلزء املركزي من  »النظلم اآلمن« 	  الذي يتكون من حتديد مالئم للسرعة 

القصوى وفرض االلتزام هبا، ولكنه يهدف أيضاً إىل إقناع السائقني باختيار السرعات املناسبة 
يف الظروف السائدة من خالل التعلم واإلعالن. كما تروج إدارة السرعة لالستخدام االنتقائي 

للحلول اهلندسية.
	 من غري املرجح أن تصبح برامج إدارة السرعة فعالة من دون التزام عام ودائم وقوي من قبل 

احلكومة بفرض صارم حلدود السرعة القصوى على شبكات الطرق.
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يولح املقرر1 أمهية إدارة السرعة يف ختفيض العدد الكبري من اإلصابات والوفيات النامجة 
عن السرعات اخلطرة. ولكن قبل تصميم وتنفيذ برنامج فعّال إلدارة السرعة، من األمهية مبكان 

إجراء تقييم للوضع الراهن.
يقسم هذا املقرر إىل األجزاء التالية:

1.2( ما هي األشياء املطلوب معرفتها؟ يستند أي برنامج فعّال إلدارة السرعة على استيعاب طبيعة 
املشكلة ومداها يف البلد املعين، إضافًة إىل أية عوامل رئيسية تساهم فيها. تتضمن املعلومات األساسية 

لفهم الوضع الراهن من زاوية السرعة ما يلي:
	 تصنيف الطرق احلالية حسب وظائفها.

	 النشاطات اليت حتدث على الطرق )وخاصة حركة مستخدمي الطرق املكشوفني(.

	 بيانات احلوادث املرورية.

	 معدالت السرعة.

	 دور السرعة يف وقوع احلوادث.

	 الوضع القانوني احلايل حلدود السرعة القصوى.

	 االلتزام حبدود السرعة.

	 املواقف جتاه السرعة.

2.2( كيفية قياس املشكلة: يشرح هذا اجلزء كيفية حتديد سرعات السري السائدة، وكيفية حتديد 
مدى عالقة السرعة خبطورة اإلصابة. كما يفسر عدم التزام الكثريين بالسرعة القصوى، ويناقش 

ضرورة تقدير مواقف اجملتمع حيال املشاريع احملتملة إلدارة السرعة.
3.2( كيف مت إقرار وتعميم وفرض االلتزام باحلدود احلالية للسرعة القصوى؟ يقدم هذا اجلزء 
النصائح املتعلقة بتقييم إذا ما كانت السرعة القصوى القائمة عالية جداً، وتؤدي بالتايل إىل خماطر 
وقوع حوادث غري مقبولة بالنسبة لعدد من وظائف الطريق وبيئاته. كما يناقش أمهية الدور الذي 

تلعبه الشاخصات ومسألة فرض القوانني.
4.2( شرح الرتتيبات اإلدارية: يعرض هذا اجلزء املعلومات املطلوبة حول الرتتيبات اإلدارية والسياسات 
اليت يتبناها بلد معني للرقابة على السرعة. والسؤال األساسي املطروح هو: من املسؤول عن السالمة 
املعنية  األطراف  يذكر  كما  املسؤولة؟(.  العليا  )أي من هي اجلهة  السرعة؟  إدارة  وعن  الطرق  على 
بسالمة الطرق داخل وخارج احلكومة، وكذلك تفاصيل مجيع الربامج أو التجارب السابقة يف ميدان 
إدارة السرعة يف البلد، واملوارد )املالية، والبشرية، واملؤسساتية( احملتمل توفرها لربامج إدارة السرعة 

يف املستقبل.
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2-1   ما هي األشياء املطلوب معرفتها؟

يف البداية، ال بد من معرفة الوضع الذي ستعاجله إدارة السرعة. إذ جيب أن نبدأ بالطرق وبيئاهتا، 
ونقوم بدراسة البنية التحتية واستخداماهتا، والقوانني وتطبيقها، وسلوك مستخدمي الطرق، واملخاطر 

املتعلقة بالسرعة.

2-1-1 وظائف الطرق ووضع حدود السرعة القصوى

للوظائف اخلاصة بكل طريق. مثالً: ميكن  يتطلب ختفيض املخاطر يف إدارة السرعة فهماً عميقاً 
اعتبار سرعة 70 كم/الساعة كحد أقصى سرعة آمنة على طريق رئيسيًة تربط بني املدن، بينما ال 
ينبغي للسرعة القصوى أن تتجاوز 30 كم/الساعة على طريق مير عرب مناطق سكنية ومناطق تسوق 

حيث تنشط حركة املشاة.
وعادةً ما يكون نظام الطرق عبارة عن تصنيف يعتمد على الوظيفة األساسية لكل طريق. والوضع األمثل 
هو أن تكون سرعات املركبات عل كل طريق مالئمة لنوع الطريق وجودته، وأنواع ومناذج مستخدمي 
الطريق، وشروط البيئة احمليطة. وقبل أن حيدد املرء الطريقة األفضل إلدارة سرعات السري، ال بد 

له أن يدرس طبيعة الطريق ويصنفه ضمن نظام الطرق.
ورغم ضرورة تصنيف الطرق فإنه ليس سوى نقطة البداية حنو دراسة املزيد من التفاصيل حول حدود 

السرعة القصوى وترتيبات إدارهتا. ويناقش املقرر 3 موضوع تصنيف الطرق بالتفصيل.
من املهم االطالع على مجيع التصنيفات اليت تتبناها حالياً هيئة الطرق أو البلديات، ألن دراسة هذه 
التصنيفات ومعرفة الطرق الفردية ضمنها تشكل جانباً هاما يف تقييم مدى مالئمة الوظيفة املعطاة 
للطريق والسرعة القصوى املطبقة عليه، وكذلك يف إدراك أن تصنيف الطرق قابل للتغيري )مثال: 
يؤدي تعبيد الطرق غري املعبدة إىل زيادة حركة املرور وزيادة السرعات(. وكل ذلك له انعكاساته على 

التصنيف القائم للطرق.

بيئة الطريق وفعالياته

عند حتديد املستوى الصحيح للسرعة القصوى، يكتسب االنتباه إىل وجود املشاة وراكيب الدراجات 
ومستخدمي الطريق اآلخرين الذين هم أكثر تعرضاً لإلصابة يف حال وقوع احلادث أمهية خاصة. 
األطفال  يلعب  السكنية حيث  املناطق  القصوى مبستوى منخفض يف  السرعة  فمثالً، جيب حتديد 
بالقرب من الطريق. وإذا مل نتمكن من فصل املركبات ذات العجالت األربع )مثل السيارات وما شابه( 
عن املركبات ذات العجلتني )الدراجات العادية والنارية( أو العجالت الثالث )وهذه مستخدمة بكثافة 
يتعرض هلا  اليت  املخاطر  القصوى مع  السرعة  تتناسب  أن  وبنغالدش( فيجب  اهلند  بلدان مثل  يف 

مستخدمو الطريق املكشوفني.
جيب القيام بدراسة عن الطريق والبيئة احمليطة به، مبا يف ذلك سلوك الناس اجملاورين للطريق، 
هبدف إجراء تقييم شامل لعالقة السرعة مبخاطر اإلصابة. علينا أن جنيب عن أسئلة مثل: هل يوجد 
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شريط عمراني جتاري أو سكين يف املناطق الريفية احملاذية للطرق الرئيسية؟ هل يتواجد املشاة على 
جانيب الطريق؟ 

وجيب أن نأخذ باحلسبان احتمال وجود خطط 
تغري  إىل  تؤدي  قد  اجملاورة  األراضي  الستخدام 
املرور،  كثافة  مثل:  الزمن،  مع  الطريق  وظيفة 
وتشكيلة املرور، والسرعة وخماطر السالمة. ويف 
هذه احلالة ال بد من إعادة تقييم شروط سالمة 

املشاة ومستخدمي الطريق املكشوفني اآلخرين.
إىل  خاصة  عناية  توجه  أن  الدراسة  هذه  وعلى 
مستخدمي الطريق األكثر احتماالً للتعرض لإلصابة 
بسبب افتقارهم للحماية، فاملشاة والسائقون على 
نفس الدرجة من األمهية بالنسبة للخطة املطروحة. 
وقد يتطلب تبديل البيئة املرورية ختفيض حدود 
السرعة القصوى أو إجراء حتسينات إضافية على 
البنية التحتية، كإعطاء األولوية ملستخدمي الطرق املكشوفني يف العبور أو فصلهم عن املركبات السريعة 

بواسطة حواجز.

2-1-2  بيانات السرعة واحلوادث:

تعترب البيانات الوافية ذات أمهية خاصة عند تقييم الوضع القائم. ويقصد بالبيانات الوافية املعلومات 
املناسبة والدقيقة والكاملة واملوثوقة. وهي جيب أن تتضمن ما يلي:

	 أعداد احلوادث املميتة اليت يساهم فيها عامل السرعة.

	 أعداد وفئات مستخدمي الطرق الذين يقتلون بسبب السرعة.

	 عمر وجنس كافة املتورطني يف حوادث السرعة.

	 منوذج الطريق، وكثافة املرور والسرعة القصوى على الطرق اليت حصلت فيها حوادث السرعة.

.) متوسط سرعات التدفق احلر )القسم 2.2.2	 
% من املركبات  إجراءات أخرى لتوزيع السرعة، كالسرعة النسبية 85 )أي السرعة اليت تسري 85	 

دوهنا(.
	  تفاوت السرعة.

حيتاج جناح برنامج إدارة السرعة إىل تلقي الدعم من صناع السياسات ومن اجلمهور على حد سواء. 
وتساعد البيانات الدقيقة حول عالقة السرعة باإلصابات اخلطرية، وكذلك البيانات املتعلقة بسرعات 

التدفق احلر يف تقديم الدليل على النسبة احملتملة الخنفاض اإلصابات اخلطرية.
تتنوع طرائق جتميع البيانات ويعتمد نطاقها على املصدر اليت مجعت منه. فمثالً، ال توضح بيانات 
املرور واإلصابات سوى جزء من املشكلة ألهنا ال تتضمن سوى احلاالت اليت  املشايف حول حوادث 
وصلت إىل املشفى. وباملثل، ال حتتوي سجالت الشرطة املتعلقة حبوادث املرور إال احلاالت اليت مت 
التحقيق فيها. ولكن كال املصدرين السابقني يعترب نقطة انطالق جيدة. وتتطلب احلالة املثالية جتميع 
املعلومات من أقسام إسعاف املصابني، واملنشآت الطبية وأقسام الشرطة واحملققني الصحفيني وسلطات 
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الطرق حيث تتضافر هذه املعلومات من أجل تشكيل صورة كاملة عن الظروف وعن حصيلة احلوادث 
املتعلقة بالسرعة.

وقد ال تتوفر بعض البيانات الضرورية بشكل دائم، مثل متوسط سرعات التدفق احلر، ولكن عدم 
توفرها ينبغي أن ال يشكل عذراً للتهرب أو لتجاهل مشكلة اإلصابات اخلطرية املرتبطة بالسرعة. وتصلح 
بعض بيانات اإلصابات اإلمجالية، بغض النظر عن بدائيتها، إىل جانب بعض احلسابات البسيطة 

لسرعات التدفق احلر، كنقطة انطالق إلعداد إسرتاتيجية تضمن إدارة أفضل للسرعة

2-1-3  التشريعات واألنظمة

من األمور اهلامة أيضاً معرفة القوانني والتشريعات اخلاصة بالسرعة وجتاوزاهتا يف البلد املعين أو يف 
منطقة املشروع )انظر اإلطار 2-1( وكذلك معرفة آلية مراجعتها الدورية وحتديثها. ومن املهم أيضاً 

معرفة طرق تنفيذ القانون وفرضه.
تتضمن القوانني املتعلقة بإدارة السرعة وضع حدود السرعة وحتديد عقوبات ملن خيرقها )الغرامات، 

تعليق رخصة القيادة( ومواصفات التجهيزات املستخدمة يف فرض القانون من قبل الشرطة. 
وجيب القيام بتحديد واضح للجهة املخولة قانوناً باملسؤولية عن حتديد السرعة القصوى على شبكة 
الطرق يف البالد. وعادةً ما تكون هذه اجلهة هي هيئة الطرق احلكومية بالنسبة للطرق اليت تربط بني 
املدن، والبلديات بالنسبة للشوارع والطرق احمللية. وقد تعمل هاتان السلطتان لوحدمها أو مبوافقة 

هيئة الطرق. بيد أن حتديد السرعة القصوى قد يكون من مسؤولية الشرطة يف بعض البلدان.
متلك بعض الدول جمموعة واسعة من األنظمة والتشريعات املتعلقة بإدارة السرعة. ويعتمد االلتزام 
القوانني بصورة جزئية على استيعاب مستخدمي الطرق لزمان ومكان وكيفية اخلضوع هلذه  هبذه 
القوانني. ويف الوقت الذي ختتلف فيه معايري اإلشارات بصورة واسعة من بلد آلخر، فإن من الضروري 
دوماً اختبار كفاءة شارات السرعة القصوى والتأكد من كوهنا مرئية ومفهومة بصورة جيدة من قبل 

السكان.
وقد يكون من املفيد البدء أوالً مبراجعة القوانني واألنظمة احلالية املتعلقة بالسرعة، كما تبني الئحة 

االختبار املوجودة يف اإلطار 2.2.
هذا ويفتقر العديد من البلدان إىل االنسجام يف فرض التشريعات النافذة، إما بسبب ضعف القدرات 
أو اإلدارة الضعيفة، مما يؤدي إىل ممارسات الفساد. وبالتايل جيب أن يشكل حتليل آليات فرض 
القانون النافذ جزءاً من عملية التشخيص اجلارية لتقييم وضع البلد احلايل. كما ينبغي العمل على 

توضيح العالقة بني الغاية من التشريعات والقوانني وبني طرق تطبيقها الفعلي.
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حدود السرعة القصوى:   
 .59

)1( يكون الحد العام للسرعة القصوى على:
الطرق  ماعدا  منه  مقطع  أو  عام  طريق  كل  أ.  

السريعة الواقعة في المناطق المدينية .
الطرق  ماعدا  منه  مقطع  أو  عام  طريق  كل  ب.  

السريعة الواقعة خارج المناطق المدينية
ج.  جميع الطرق السريعة، 

)2( يجوز وضع شارات مرورية مناسبة على أي طريق 
عام وفق القسم 57، تشير إلى سرعة قصوى غير الحدود 
العامة المنطبقة على هذه الطريق والمذكورة في البند )1( 
بشرط أن ال تكون هذه السرعة أعلى من الحد المذكور 

في البند )1-ت(.
)3( يحق للوزير بعد استشارة أعضاء المجلس التنفيذي 
تصنيف  بأي  يتعلق  فيما  يتصرف  أن  اإلقليم  لحكومة 
للمركبات، وأن يحدد سرعات قصوى أعلى أو أقل من 
الحدود العامة المقرة في البند )1-ب( أو )1-ت( بشرط 
القصوى  الجديدة محل السرعة  الحدود  أن ال تحل هذه 
األقل المشار إليها في البند )2( بواسطة شارات مرورية 

مناسبة.
)4( ال يحق ألي شخص قيادة مركبة على طريق 

عام بسرعة تتجاوز:
أ. السرعة القصوى العامة التي تنطبق على ذلك 

الطريق وفق البند )1(.
 ) السرعة القصوى التي يشير إليها البند )2ب. 
بواسطة شارات مرورية مالئمة على ذلك 

الطريق.
ج. السرعة القصوى المقرة من قبل الوزير بموجب 
المركبات  فئة  على  تنطبق  والتي   )3( البند 

المعنية.
الحاالت التي يحق فيها تجاوز السرعة القصوى العامة 

.60 المقررة:      
على الرغم من أحكام الفقرة 59، يحق لسائقي مركبات 
اإلطفاء ومركبات اإلنقاذ أو اإلسعاف الذين يقودون هذه 
المرور  الواجب، وكذلك لعناصر  أداء  المركبات خالل 
الذين يقودون مركباتهم خالل أداء مهامهم وألي شخص 
يقود مركبًة أثناء أداء مهمة تتعلق بالحماية المدنية وفق ما 
هو وارد في القسم )3( من قانون الحماية المدنية الصادر 
في عام 1977 )القانون 67 لعام 1977(، أن يتجاوزوا 
السرعة القصوى العامة المسموح بها شريطة تحقق ما 

يلي:
بالواجب مع مراعاة  القيام  أثناء  المركبة  أ. قيادة 

سالمة حركة مرور اآلخرين.
ب. يجب تجهيز أية مركبة إطفاء أو إنقاذ أو إسعاف 
قادرة على إصدار أصوات ومزودة  بأجهزة 
بإضاءة معينة، ويتم تشغيل الصوت واإلضاءة 
السرعة  تتجاوز  بسرعة  المركبة  قيادة  أثناء 
القصوى العامة المقررة، وذلك عند قيادتها من 

قبل أشخاص مكلفين بمهام الحماية المدنية.
املصدر: قانون املرور الوطني 1996، متوفر على املوقع

www transport gov za/library/index html 

اإلطار 1.2 : مثال عن قوانين تحديد السرعة القصوى - جنوب أفريقيا 

	 ما هي األنظمة والقوانين النافذة التي تتعلق بالسالمة 
على الطرق بشكل عام؟ هل يوجد قانون محدد حول 
السرعة وتجاوز حدود السرعة؟ وإذا وجد هل يطبق 

محليًا أم على مستوى البلد ككل؟
	 هل هناك معايير لتصميم للطرق السريعة توصي بحد 

معين للسرعة القصوى؟
	 هل يتم تحديثها؟

القانون؟ هل يطبق على كافة سائقي  	 على من يطبق 
المركبات، أم أن هناك فروقات معينة – مثاًل: للسائقين 
المختلفة  النماذج  حسب  أو  والمتدربين  المبتدئين 
التباينات  استيعاب  يتم  مدى  أي  وإلى  للمركبات؟ 
القائمة في السرعة القصوى بالنسبة لنماذج المركبات 

المختلفة؟
	 هل يطبق القانون على كافة أنواع الطرق؟

	 هل يحدد القانون أية سرعات قصوى متعارف عليها في 
المناطق الريفية والمدينية؟

	 كيف يتم إعالن هذه السرعات؟
	 ما العقوبات المطبقة على من يخالف القانون؟

	 هل يتم فرض القانون؟ هل يطبق في كل مكان، وهل 
يطبق على مستخدمي كافة أنواع المركبات؟

	 من هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إعداد القوانين 
المتعلقة بالسرعة؟ 

	 كيف يتم تعديل القانون وكيف تتبنى الحكومة رسميًا 
القوانين الجديدة؟ 

اإلطار 2.2 : الئحة االختبار المقترحة لتحديد اإلطار القانوني النافذ
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2-1-4  حملة عن خماطر السرعة ومستخدمي الطريق املكشوفني

ختتلف خماطر احلوادث حسب الفئات املتنوعة ملستخدمي الطرق. ومستخدمو الطرق املكشوفون 
هم بالتعريف أولئك املعرضون مباشرةً لالصطدام مع املركبة )املشاة وراكيب الدراجات(، متييزاً هلم 
عن أولئك احملميني داخل املركبات )السائقون والركاب(. إن املشاة وراكيب الدراجات وأولئك الذين 
يستخدمون املركبات اآللية ثنائية وثالثية العجالت هم أكثر عرضًة لإلصابة من أولئك الذين يستخدمون 

مركبات آلية كبرية.
إن دراسة املخاطر اليت يتعرض هلا مستخدمو الطرق املكشوفون من قبل املركبات اآللية الثقيلة تدفع 
إىل املزيد من االهتمام. وجيب على هذه الدراسة أن تأخذ يف اعتبارها كفاية اإلجراءات املتخذة إلدارة 

سرعة املركبات اآللية حبيث تؤدي إىل ختفيف خماطر االصطدام واإلصابة.
ورغم أن سلوك مستخدمي الطرق املكشوفني غالباً ما يكون عامالً مسامهاً يف اإلصابات النامجة 
عن االصطدام، فإنه من الصعب فرض قوانني قادرة على ضبط سلوك هؤالء املستخدمني. فمن 
الصعب مثالً اعتقال راكب دراجة يف زمحة السري. وحتى لو اعتقل مرتكب املخالفة، فإنه من الصعب 
تنظيم ضبط بذلك، خاصًة عندما ال يكون مستخدم الطريق ملزماً باحلصول على رخصة )املشاة 

وراكيب الدراجات(. 
 من الضروري أن يتم بشكل جيد استيعاب املخاطر اليت تواجه مستخدمي الطرق املكشوفني على 
شبكة الطرق، وكذلك القيام بدراسة متأنية للمواقع األكثر عرضًة ملخاطر االصطدام  )بناءً على بيانات 

حوادث السري(، من أجل إعداد احللول اليت تستهدف ختفيض هذه املخاطر.
وإضافًة إىل فهم بيانات اإلصابات وحوادث املرور النامجة عن السرعة، فإنه من املفيد إجراء املزيد 
من األحباث حول مناذج السلوك والثقافة السائدة للتعرف على األفراد األكثر تعرضاً للخطر جراء 
هذه احلوادث. إن معرفة املزيد عن الظروف اليت تؤدي باألفراد إىل القيادة بسرعات خطرة تسمح 
إلجراءات إدارة السرعة بتحديد اجلوانب اليت جيب الرتكيز عليها، مثالً: التعليم العام أو سياسات 

الرتخيص أو تصميم البنى التحتية.
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كيفية قياس املشكلة  2-2

إن السرعة على الطرق هي قضية صحة وسالمة عامة من الدرجة األوىل، رغم صعوبة التحديد 
الدقيق لعامل السرعة يف حوادث املرور. إن جتميع وحتليل البيانات اليت تبني مدى انتشار السرعات 

اخلطرة على شبكة الطرق يساعد يف توجيه وقياس فعالية برنامج إدارة السرعة.

احتفااًل باليوم العالمي للصحة عام 2004، قدمت إذاعة 
BBC برنامجًا إذاعيًا أسمته سحر ماطاطو. قصة البطولة 
ينقلك على  الخيانة والمأساة، سحر ماطاطو  والتشويق، 
طرق نيروبي: عاصمة كينيا. هناك، يتربع سائقوا الميني 
باسم "ماطاطو" على عرش  المعروف  العمومي  باص 
الروسي  الروليت  مملكة الطرق، ويلعبون بشكل منتظم 
بأرواح ركابهم. لقد بقوا كذلك على األقل حتى أصدرت 
الحكومة قوانين جديدة صارمة في عام 2004. لقد ساهم 
البرنامج اإلذاعي المذكور ذي الحلقات الخمس والذي كتبه 
كينيث غيتاري – وهو سائق ماطاطو – في كشف الدور 

المركزي الذي لعبته هذه المركبات في حياة المدينة.

في العام 2004 تم في كينيا فرض إجراءات السالمة على 
الطرق بنجاح كبير، حيث ألزم سائقو الماطاطو في البالد 
وعددهم 40,000 على تقليص عدد المقاعد في كل مركبة، 
وعلى وضع أحزمة األمان في جميع مقاعد الركاب، وعلى 
تركيب محدد للسرعة بتكلفة 300 دوالر. وتبلغ تكلفة حزام 
األمان الواحد 12-20 دوالر. إنها إجراءات مكلفة، ولكن 

تم االعتراف بشكل عام على أن السبيل األفضل لتحسين 
السالمة على الطرق هو تخفيض السرعة وكثافة المرور. 

 ،BBC أطلق البرنامج اإلذاعي المذكور جدااًل على موقع
وفيما يلي بعض المقاطع من الحوار:

تقليص  إلى  "لقد أدت أحزمة األمان، حسب مشاهداتي، 
االزدحام في وسائل النقل العامة، كما أرست أدوات التحكم 
بالسرعة الكثير من االنضباط. ويمكن مالحظة ذلك في 

مومباسا ومدن كينيا األخرى." محمد شريف، كينيا

"إن أحزمة األمان وأدوات التحكم بالسرعة التي استخدمت 
لمنع مجزرة الطرق المعممة، كانت بمثابة التحصين المنيع 

ضد وباء مميت."جورج كيالو موتوا، كينيا

املصدر:

www bbc co uk/worldservice/specials/1225_
http://news  و  deathontheroads/page4 shtml
bbc co uk/2/hi/africa/3593905 stm

دراسة ميدانية: سحر ماطاطو- كينيا

 

إن أي تعريف للسرعة الزائدة يستخدم من قبل احملققني يف حوادث املرور جيب أن يكون صاحلاً لتقييم 
دور السرعة الزائدة يف احلادث )انظر اإلطار 3.2(.

تزيد القيادة بسرعات خطرة من احتمال وقوع حوادث املرور ومن خطورة اإلصابات النامجة عنها. 
فمثالً، إذا أشار التحقيق إىل أن السائق قد نام وفقد السيطرة نتيجة لذلك، يكون اإلعياء وليس السرعة 
الزائدة هو العامل األساسي يف وقوع احلادث. ولكن يصبح هذا النوع من احلوادث أكثر خطورة بسبب 
عدم قيام السائق النائم برد الفعل على الوضع القائم. يف هذا املثال كان اإلعياء هو العامل األساسي 

املساهم يف إصابات الطريق، والسرعة هي العامل الثاني.



الفال 2:كين نقيم الولا الرا ن ؟

32

إن تقارير الشرطة عن حوادث المرور ال توضح دور 
السرعة الزائدة )بصفتها تجاوز السرعة للحدود والشروط 
السائدة( كعامل مساهم في هذه الحوادث. ولذلك يبحث 
المحققون في هذه الحوادث عن ظروف أو مفاتيح أخرى 

محيطة بالحادث قد تشير إلى دور السرعة الزائدة.

ويمكن للتعريف العملي المقترح أن يكون كما يلي:

تعد السرعة الزائدة عاماًل مساهمًا في حادث المرور إذا 
آلية "سريعة" واحدة  الحادث مركبة  اشتركت في هذا 

على األقل.

وتقيم المركبة اآللية على أنها سريعة إذا حققت الشروط 
الموصوفة في )أ( أو )ب( أدناه أو في كليهما:

أ. إذا كان سائق المركبة )أو الدراجة( قد ارتكب مخالفة 

السرعة  الشرطة  إذا وصفت  أو  الزائدة،  السرعة 
بأنها زائدة أو إذا تجاوزت السرعة المحددة للمركبة 

السرعة القصوى المسموح بها.

ب. إذا قامت المركبة بأداء مناورة تتسم بالسرعة 
الزائدة، أي: حصول ميالن حاد عند الدخول في منعطف، 
أو انزالق، أو تدحرج، أو فقدان السيطرة من قبل السائق، 
أو خروج المركبة عن الطريق أثناء محاولتها التغلب على 
المنعطف أو االنعطاف على زاوية، ولم يكن السائق في 
حالة شرود أو مصابًا بالنعاس أو بتعب مفاجئ، ولم يكن 
يناور لتجنب مركبة أخرى أو حيوان أو أي شيء آخر، كما 

أن المركبة ال تعاني من خلل في تجهيزاتها.
املصدر: )1(

اإلطار 3.2: اقتراح تعريف للسرعة الزائدة يستخدمه الشرطة في تقييم دورها في حوادث المرور   
ونتائجها

ومن املعلومات األخرى املطلوبة للقيام بتحليل شامل للسلوك املتعلق بالسرعة:
	 متوسط سرعة التدفق احلر )املعدل الوسطي لسرعة كافة املركبات اليت ال تتأثر حبركة املركبات 

البطيئة(.
.% سرعات النسبة 85	 

	 نسب السائقني والدراجني الذين يقودون حبدود السرعة القصوى أو أدنى أو أعلى منها. 

	 تغري السرعة )ما هي أعداد ونسب السائقني الذين يقودون ضمن حدود السرعة القصوى أو 

أدنى أو أعلى منها(.
	 الرأي العام حول االلتزام بالسرعة.

	 املواقف جتاه فعالية الشرطة يف فرض القانون.

	 الرأي العام حول مالءمة السرعة القصوى احلالية والعقوبات.

2-2-1  ما هو حجم مشكلة اإلصابات النامجة عن السرعة؟

السرعة عامل مساهم يف مجيع احلوادث اخلطرية. ويتطلب تقييم مشكلة اإلصابات النامجة عن السرعة 
معرفة عدد من العناصر املنفصلة. ولتحديد أمهية دور السرعة غري املالئمة يف حدوث اإلصابات، 

من الضروري أن نبحث يف عدد من مصادر املعلومات. 
تصنف الشرطة بعض احلوادث بأهنا نامجة عن السرعة كعامل رئيسي، رمبا باالعتماد على التوصيف 
الوارد يف اإلطار 3.2، لكن الشرطة ال توفر معلومات عن أسباب هذه احلوادث يف كثري من البلدان 
)2(. ويف معظم حاالت االصطدام، خاصًة يف تشكيلة مرورية خمتلطة، يتطلب حتليل وحتديد دور 

السرعة يف احلادث دراسة متأنية
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جتميع بيانات حوادث املرور

تقوم الشرطة عادةً بالتحقيق يف حوادث املرور. ويف حالة احلوادث اخلطرية، قد يتمكن احملققون 
ذوي التأهيل اخلاص أو أخصائيي إعادة متثيل جمريات احلوادث من إجياد املزيد من األدلة املتعلقة 
ببيئة الطريق والعوامل اليت ختص املركبة والسلوك الذي رمبا ساهم يف وقوع احلادث أو يف مستوى 

خطورته.

تأسس مركز أبحاث الحوادث التايالندي عام 2003 بصفته 
مركزًا وطنيًا لتجميع المعلومات حول حوادث المرور في 
تايالند. ويدير المركز المعهد اآلسيوي للتكنولوجيا. وهو 
يوظف جهوده للتحقيق في مسرح الحادث، وفي أبحاث 
وتحليل الحوادث، ويعمل على إعداد قاعدة معرفية حول 
التحقيق والتحليل والمعرفة الفنية للحوادث وبناء القدرات 
المحلية. وبعد إجراء تحقيقات تفصيلية في موقع الحادث، 
كافة  وتفتيش  والركاب،  السائقين  مع  مقابالت  وإجراء 
المركبات المعنية، يتم تحديد العوامل المساهمة المحتملة 

وتسجيلها. ويتحدد تأثير السرعة من مالمح الدمار ومن 
زاوية  خط  ويعتبر  الحوادث.  موقع  في  المركبة  مسار 
العوامل  الطريق من  احتكاك سطح  اإلنحراف ومعامل 
الهامة أيضًا، إضافًة إلى قياسات التحطم بفواصل زمنية 

معينة على طول الجزء المتضرر مباشرًة من المركبة. 
ميكن احلصول على تقارير حوادث املرور من املوقع االلكتروني للمركز: 

  www tarc ait ac th

دراسة ميدانية: مركز أبحاث الحوادث في تايالند

متلك معظم البلدان ذات الدخل العايل خرباء متخصصني يف احلوادث، بينما يعتمد الكثري من بلدان 
وتأهيل  ذوي خربات  التحقيقات، وهم غالباً  بإجراء هذه  املرور  قيام شرطة  املنخفض على  الدخل 

حمدودين.
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اعتماداً على التعريف املذكور يف اإلطار 3.2 أعاله، يستطيع احملققون حتديد  دور السرعة يف حادث 
املرور بواسطة املعاينة، واملقابالت مع الشهود، وقياس وحتليل مسات التغري يف بيئة الطريق مبا فيها 
آثار االنزالقات. وجيب القيام – قدر املستطاع - بتقدير سرعة االصطدام وسرعة السري يف اللحظات 
اليت سبقت احلادث مباشرةً. يقوم عداد الدوران )التاكومرت( - إذا كانت املركبة مزودة به – بتسجيل 
ذلك بدقة عالية. كما أن وجود تكنولوجيا نظام حتديد املواقع العاملي GPS يف بعض سيارات الشحن 

يسمح أيضا بالرقابة الدقيقة على سرعات السري إذا كان موصوالً إىل آلة تسجيل.
وميكن استخدام هذه املعلومات يف حتليل أضرار املركبات واإلصابات البشرية. وجيب ختزينها وحتليلها 

بصورة منتظمة.
ال تتوفر عملياً معلومات وافرة حول هذه العوامل يف البلدان ذات الدخل املنخفض بسبب عدم اكتمال 
مع  )مقارنة  الوقائع  بعض  تسجيل  نقص  مشكلة  من  تعاني  الشرطة  سجالت  تزال  وال  البيانات. 
بيانات املشايف مثالً(. حتى يف البلدان ذات السجل اجليد يف السالمة على الطرق. قد تتوفر موارد 
أخرى للبيانات من املنظمات غري احلكومية واجلامعات وغريها من هيئات البحث. وتتوفر مثل هذه 
املعلومات لدى شركات التأمني ألن طبيعة عملها تقتضي وجود حماضر الشرطة عن احلوادث. لكن 
هذه املعلومات قد ال تتوفر حني الطلب )ألسباب جتارية( وقد ال تتوفر إال بنسخ ورقية وليس كبيانات 

على الكومبيوتر.
وعند حتليل هذه البيانات ينبغي طرح األسئلة التالية:

	 ما حجم مشكلة احلوادث النامجة عن السرعة كما حتددها حماضر الشرطة من ناحية عدد 

احلوادث وعدد الوفيات؟
	 ما النسبة اليت تشكلها من كافة احلوادث املرورية؟

	 ما الذي تشري إليه بيانات احلوادث حول مدى مالءمة حدود السرعة القصوى؟

	 من هم سائقو املركبات أو الدراجات األكثر احتماالً للتعرض إىل حوادث السرعة؟

	 أين تقع املناطق اليت يتعرض فيها املشاة ومستخدمو الطرق املكشوفني اآلخرين إىل أعلى نسبة 

من جمموع حوادث االصطدام؟
	 ما هي مسات السائقني الذين يتسببون يف حوادث خطرية ومميتة للمشاة؟

 2-2-2 كيفية قياس السرعة

يعترب تقييم سرعات التدفق احلر على أساس عينة منوذجية من الطرق السريعة واحمللية يف املناطق 
املدينية والريفية إجراءً هاماً لتقييم قدرة برنامج إدارة السرعة على ختفيض اإلصابات اخلطرة.

وبغض النظر عن الطريقة املستخدمة يف قياس السرعة، فإنه من الضروري جداً أن نأخذ باحلسبان 
أنواع املركبات اليت تسري على الطرق )تتحرك الشاحنات عادةً بسرعة أقل من السيارات(، وكثافة 
حركة املرور )كلما ازدادت الكثافة تنخفض السرعات( وبعض املتغريات مثل: ساعة وقوع احلادث، ويف 

أي يوم من األسبوع، وأيام العطل، واألحوال اجلوية.
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ما هي "السرعات الحرة"؟

سرعات التدفق الحر هي سرعات المركبات التي تسير دون أن تتأثر بغيرها. وتنفذ الدراسات عادًة باستخدام 
حساس راداري )أو مسدس السرعة( يختار المركبات التي تتقدم على غيرها بمسافات كبيرة وال تعيق 
حركتها أية مركبات أو عوامل أخرى. وعند قياس السرعة الحرة عادة ما يوضع حد أدنى قدره ثالث ثوان 

للمسافات الفاصلة بين المركبات، ولكن من األفضل ترك فجوة زمنية قدرها أربع ثواٍن على األقل.

يف  املسح  دراسات  تنفيذ  املهم  من 
مجيع  بني  متشاهبة  شروط  ظل 
الدراسات، ألن أي تغري يف إجراءات 
إىل  يؤدي  قد  البيانات  جتميع 
اختالفات يف تسجيالت السرعة. كما 
ينبغي استخدام املوقع ذاته ومعدات 
أن  ويستحسن  بل  ذاهتا،  التسجيل 
نستخدم نفس الفريق من العاملني. 
جيب إخفاء معدات التسجيل كالرادار 
السائقني  ألن  ذلك  أمكن  إذا  مثالً 
قد  املعدات  إىل  ينتبهون  الذين 
خيففون سرعاهتم، ال بل يستخدمون 

املكابح خوفاً من الغرامة. 
بواسطة  املباشرة  املراقبة  بواسطة  أو  ثابتة،  قياس  معدات  بواسطة  السرعة  دراسات  إجراء  ميكن 
باحثني يقفون على جانب الطريق مزودين بأجهزة قياس سرعة يدوية. كما ميكن إجراؤها بواسطة 
مراقبة فئات السائقني الذين يتجاوزون السرعة القصوى )ذكور، إناث، شباب أو كهول(. وجيب أن 
تكون املراقبة املباشرة واسعة مبا يكفي لتحديد أية اختالفات ذات معنى بني الرجال والنساء، أو بني 
أو بني طرق  البلدات الصغرية،  املدن ويف  أو بني السرعات يف  الدراجات،  سائقي السيارات وراكيب 
املدينة والطرق السريعة، وكذلك يف خمتلف مناطق البالد. ويشرتط الدليل النيوزيلندي للقيام مبسح 
بسيط "قبل / بعد" أو "التغري مع الزمن" مراقبة 200 مركبة كحد أدنى يف مدة ساعتني على األقل. 
وجيب استخدام هذا العدد لكل نوع من املركبات أو لكل فئة من مستخدمي الطرق. تعترب 300 مركبة 

كحد أدنى عدداً مالئماً ولفرتة ساعة واحدة )3(.
جيب تبويب قياسات السرعة وحتليلها الستنتاج معدل سرعة التدفق خالل فرتة طوهلا عدة ساعات. 
كما جيب حساب القيمة 85% للسرعة من خالل التوزع احلر للسرعة، ألن هذه السرعة غالباً ما 
تستخدم كأساس لتصميم الطرق، كما تستخدم يف بعض البلدان كنقطة إرشادية حول السرعة القصوى 
املالئمة. ال بد من اإلشارة إىل أن نتائج دراسة السرعة يعتمد بصورة كبرية على األسلوب املتبع يف 

إعدادها. يقدم اإلطار 4.2 نصائح مفيدة. 
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وجيب تسجيل حدود السرعة القصوى يف هذه املواقع وإجراء القياسات يف عدد من املواقع وعلى 
مدى عدة أيام إذا أمكن. كما جيب تكرار ذلك كل فرتة ) ثالثة أشهر مثالً( إذا كان ممكناً من الناحية 

العملية. 
تشري دراسات املسح املنتظمة لعينات السرعة إىل اجتاهات السرعة لدى املركبات، وتوفر الفرصة 

ملراقبة تأثري برامج إدارة السرعة على سلوك السائقني )اإلطارات 5.2، 6.2، 7.2(. 
إذا جتاوزت سرعات التدفق احلر السرعة القصوى املقررة فإن ذلك يعين وجود احتمال لتخفيض 
السرعات إىل احلدود املقررة عرب فرض االلتزام بصورة مدروسة بعناية وعرب التثقيف العام، أو من 
خالل تغيري تصميم الطريق بالوسائل اهلندسية. ويؤدي ختفيض السرعة بدوره إىل ختفيض الوفيات 
واإلصابات اخلطرية. فإذا كانت سرعات التدفق احلر أقل من السرعة القصوى واستمر وقوع احلوادث 
بصورة ملموسة على طول الطريق أو على مقطع حمدد منه، فمن الواضح أن هناك ضرورة لتخفيض 

سرعات السري إىل أدنى من السرعة القصوى باإلضافة إىل مجلة إجراءات أخرى.

للسرعة في  المسح  تنفيذ عدد من دراسات  تم  لقد 
سرعة  مسدس  باستخدام  ومدينية  ريفية  مواقع 
راداري مدرج K-GP Muni Quip، يعمل على 
الحزمة K تردد )GHz 24.1(. وهو جهاز يعمل 

وفق المبدأ النبضي )دوبلر(. 

يعمل مبدأ دوبلر على أساس إرسال تردد إلى منطقة 
معينة، بحيث إذا ارتطم هذا التردد بجسم متحرك، 
المرسل،  التردد  المنعكس يختلف عن  التردد  فإن 
بتحديد سرعة  الترددين  بين  الفرق  قياس  ويسمح 
الهدف المتحرك. ويمكن قياس السرعة أثناء اقتراب 
المركبة وأثناء ابتعادها عن موقع القياس على حد 
سواء. ولكن السرعات قد تختلف بصورة كبيرة إذا 

انتبه السائقون أن سرعاتهم تخضع للقياس. 

للسرعة  المسح مستويات مرتفعة  بيانات  أظهرت 
الزائدة في كثير من البلدان النامية حيث المخاطر 
المتوقعة من فرض القانون غالبًا ما تكون متدنية جدًا. 
وتم التوصل إلى استنتاج مفاده أن احتمال انخفاض 
تخفيض  )مقابل  المدينية  المناطق  في  الحوادث 
السرعة بمقدار 1 ميل في الساعة( أكبر على الطرق 
ذات معدالت السرعة المنخفضة. وهذه تكون عادًة 
طرق رئيسية مزدحمة في المدن ذات النشاط الكثيف 
السرعات والتواتر  الواسعة في  للمشاة والتباينات 

المرتفع للحوادث.

دراسة ميدانية: دراسة عن السرعة في غانا
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 )في املرجع )3 دراسات مسح السرعة املعلومات حول إجراء وهناك املزيد من

تقدم دراسات مسح حركة المرور المدينية وفق ما يسمى 
 ORN11 "المالحظة 11 حول الطرق في الدول األجنبية"
)DFID/TRL 1993( تفاصيل وافية حول كيفية إجراء 

مسح للسرعات في الدول "النامية واالنتقالية".

ويشتمل الدليل على:

	 األسباب المختلفة للقيام بعمليات المسح
	 اختيار الموقع

	 الطريقة المالئمة لمختلف أنواع الطرق وظروف                
حركة المرور

	 استخدام مسدس السرعة الراداري )السرعات في  
نقطة محددة( أو المراقبة الثابتة )متوسط السرعات 

في  "مسافة قصيرة"(

	 "إخفاء" المراقبين 
	 اختيار عينات المركبات

	 اختيار توقيت المسح )للحصول على سرعات  
"التدفق الحر"(

	 كيفية عرض النتائج
تحيل هذه اإلرشادات إلى نسبة القيمة 85% بصفتها مقياس 
يقودون  الذين  السائقين  شائع االستخدام، ألنها "تستثني 
بسرعات عالية جدًا )وأخطاء القياس الظاهرة( كما تعطي 

تقديرًا عما يعتبره أغلبية السائقين حدًا أعلى".

 www.transport-links.org الموقع:  على  متوفر 
 )ORN11 ابحث عن(

اإلطار 4.2: كيفية إجراء مسح السرعة في نقطة محددة: دليل DFID البريطاني لبلدان الدخل 
المنخفض

نتيجًة  كبيرة  بنسب  السرعة  تخفيض  آثار  الشكل  يبين 
إحدى  القانون في  الحمالت اإلعالنية وحمالت فرض 
المدن الكبرى خالل الفترة 1999 -2005. فقد حصل 
انخفاض ملموس في حاالت الوفاة وفي اإلصابات الخطيرة 
خالل هذه الفترة. وأدت الرقابة على سرعات السير الحرة 
إلى الكشف عن أية تغيرات في معدالت السرعة، وقدمت 

مساعدة ملموسة بصفتها مؤشرًا متوسط ومتقدم الفعالية 
على تخفيض اإلصابات الناجمة عن السرعة.

اإلطار 5.2: تغيير السرعات الحرة بالنسبة لمناطق العواصم الكبرى )ملبورن( – مناطق السرعة                   
60 كم/ساعة 
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تعتبر إدارة السرعة عملية متواصلة، وبالتالي تتطلب رقابة منتظمة. وللقيام 
بذلك، من األفضل إعداد مواقع قياس دائمة على المدى المتوسط. ورغم وجود 
تشكيلة واسعة من التكنولوجيات الرفيعة لمراقبة سرعة المرور، فإن الدارات 
الكهرطيسية المغلقة وأنابيب الضغط تقدم حلواًل مديدة وموثوقة ورخيصة وفي 
بيئات مالئمة. ويمكن شراء التجهيزات المذكورة بمبلغ زهيد ال يتجاوز 500 
الممكن  التجهيزات، فمن  دوالر. ونظرًا لوجود وحدة تغذية )بطارية( ضمن 

استخدامها في مواقع نائية. 

الغطاء  المغلقة عبارة عن كبالت قياس تمدد ضمن  الكهرطيسية  الدارات  إن 
اإلسفلتي للطريق، ويتم تثبيتها ووصلها إلى جامع بيانات مثبت في كبين على 

جانب الطريق. ونظرًا لتغطية الكبالت، فإنها ال تتأثر بحركة المرور. ويمكن ترك هذه التجهيزات في الموقع دون تفقد 
لعدة أسابيع، وهذا يعتمد على التدفقات وعلى استطاعة جامع البيانات.

تولد أنابيب الضغط نبضة هوائية عندما تعبر المركبة فوقها. وألن المسافة بين هذه األنابيب معروفة، يصبح ممكنًا حساب 
الزمن الذي تقطعه المركبة بين أنبوبين وبالتالي حساب السرعة.

ورغم العمر المحدود لهذه األنابيب )أربعة أسابيع في حال التشغيل المستمر( فإنها قابلة لالستخدام في المواقع التي ال 
تصلح لوضع الدارات الكهرطيسية. ويمكن تثبيت األنابيب في الطرق غير المعبدة.

ويمثل مقياس حركة المرور المحمول الصنف الثالث من 
التجهيزات. حيث تقوم صفيحة مزودة بحساس مناسب 
ألرضية الشارع بتحديد عدد وسرعة ونوع المركبات 

باستخدام تكنولوجيا التصوير المغناطيسي. وتوضع 
الصفيحة على خط المرور مباشرًة. ويمكن تثبيتها وإزالتها 
بسرعة وسهولة بواسطة مثقب، كما يمكن تركها دون تفقد 

لعدة أسابيع.

وتأتي األجهزة الثالثة المذكورة أعاله مع برمجيات وأنظمة إدارة بيانات خاصة بها قادرة على إظهار مجال واسع من 
البيانات بمجرد لمسة زر.

ويوفر جامع بيانات السرعة تصنيفًا للمركبات 
وبيانات عن كثافة التدفق. وبسبب ذلك، تستطيع 

الرقابة على حركة المرور في المدن تحديد ما يلي:
	 نمو تدفقات المرور

	 التغير في استخدام المركبات )زيادة مركبات الحمولة 
الثقيلة مثاًل(

	 تحول حركة المرور إلى طرق جديدة
	 معدل اهتالك الطرق السريعة

ولكن استخدام هذه التجهيزات ليس ممكنًا في بعض البلدان، 
ومن األفضل استخدام التجهيزات الليزرية اليدوية. 

اإلطار 6.2: إعداد األقسام األساسية لمواقع رقابة السرعة

Detector unit

Car enters magnetic �eld

(Buried electronics)
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2-2-3 تنوعات السرعة

غالباً ما يتم التمييز بني من يقود بسرعة تزيد قليالً عن السرعة القصوى املقررة )جتاوز بسيط 
للسرعة(، وبني من يقود بزيادة كبرية يف السرعة )جتاوز كبري للسرعة(. وتقبل بعض البلدان بصورة غري 
رمسية التجاوزات البسيطة يف السرعة، عرب حتديد السقف "املسموح" )السرعة اليت يؤدي جتاوزها 
إىل احملاسبة( عند مستوى أعلى من السرعة القصوى املقررة. ورغم أن مثل هذا التساهل يأتي يف 
إطار احلفاظ على القبول العام لفرض االلتزام بقانون السرعة، فإنه يؤثر على معدل اإلصابات اليت 
ميكن حساهبا بسهولة، ألنه يف حال قاد أغلبية السائقني مركباهتم بتجاوز بسيط للسرعة القصوى، 
فإن ذلك يؤدي إىل زيادة ملموسة يف عدد التصادمات املؤدية إىل الوفاة وإىل اإلصابات اخلطرة )انظر 

اجلدولني 1.1 و2.1(.
تكمن اخلطورة يف القيادة بسرعات عالية جداً تتجاوز السرعة القصوى القانونية. إذا أظهرت دراسات 
السرعة وجود عدد كبري من السائقني اللذين يتجاوزون كثرياً السرعة القصوى، فقد يستدعي األمر 
تنفيذ جمموعة من اإلجراءات التشريعية والتعليمية واهلندسية واملتعلقة بفرض القانون لتدارك هذه 

املشكلة. كما جيب أن نكتشف تواتر ومكان حصول هذه التجاوزات. 

تجري عملية قياس السرعات عمومًا في موقع محدد على الطريق. ويمكن استخدام طرائق مختلفة لتجميع بيانات السرعة 
في نقطة معينة:

	 الطرائق التي تعتمد على الزمن بين نقطتين أو على مسافة معروفة
	 رادار تردد عالي يستخدم طريقة دوبلر 
	 القياس المباشر بواسطة مسدس ليزري

	 القياس عبر التصوير بالفيديو
	 أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي

هذه الخيارات مدرجة بالتفصيل في الملحق )1( .

اإلطار 7.2: خيارات أجهزة جمع البيانات في دراسات مسح السرعة

من الضروري أن نعرف، وربما أن نختبر التجهيزات التي 
ننتقيها من أجل أهداف محددة. ففي سياق إحدى عمليات 
استدراج العروض إليجاد متعاقدين ينفذون برنامج قياس 
السرعة في ماليزيا، طلب من ستة متعاقدين محتملين أن 
ينصبوا تجهيزاتهم على ساحة اختبار مداها 1 كم من طريق 
"غوثري" السريع من أجل اختبارها والتأكد من فوائدها 

وقدراتها.

للتطبيق في  مناسبة  اختبار سيناريوهات مختلفة  تم  وقد 
الدراجات  الكبيرة من سائقي  المجموعات  ماليزيا، مثل 
النارية السريعة. وفشلت بعض نماذج التجهيزات في قياس 
السرعات الفردية. وتم في الوقت نفسه قياس معدل سرعة 
الوضع  يعكس  ضبط  كمؤشر  الستخدامه  الحر  التدفق 
الحقيقي ويسمح بتقييم مختلف نماذج التجهيزات المستخدمة 

في مختلف السيناريوهات.

دراسة ميدانية: اختبار تجهيزات قياس السرعة – ماليزيا
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وحتى السري بالسرعات العالية اليت أجازها القانون )لدوريات الشرطة وخدمات الطوارئ املختلفة 
مثالً( يعترب خطراً، ألنه يؤدي إىل خماطر كبرية يف حدوث اصطدامات وإصابات. ومن املفيد أن نعي 
معدل تكرار هذه املمارسات يف نطاق السلطة املمنوحة. وجيب أن خيضع هؤالء السائقون إىل تدريب 
بالنسبة  السالمة  الرقابة على  كفاية  اختبار  ولوائح حمددة. كما جيب  إجراءات  يتبعوا  وأن  خاص، 
القيادة يف  أو  اليت تقوم هبا دوريات الشرطة،  السريعة  الطوارئ، مثالً: املطاردات  للوائح وإجراءات 

حاالت اإلسعاف. 
ولكن أغلبية االصطدامات اليت تتسبب بوقوع إصابات حتدث أثناء القيادة بسرعات تتجاوز احلد 

املسموح قليالً، وهذا ما ينبغي أن تركز عليه برامج إدارة السرعة، كوهنا املشكلة األبرز.
إن جتاوز السرعة القصوى مبقدار صغري جداَ عامل رئيسي يف زيادة خماطر حوادث الطرق، خاصًة 
إذا كان هذا السلوك منتشراً على نطاق واسع من قبل السائقني. تصبح القيادة بسرعة أعلى بقليل 
أعلى ما مل  بالقيادة مبستويات سرعة  السائقون  الوقت، ويقبل  مقبوالً مع مرور  املعدل سلوكاً  من 

يواجهون )أو إىل أن يواجهوا( نوعاً من اإللزام. 
السرعة  دراسات  تشري  أن  وجيب 
النوع  هذا  انتشار  مدى  إىل  احلرة 
منتشرة  كانت  فإذا  السرعات.  من 
على نطاق واسع وجتاوزت السرعة 
املقررة مبقدار 2-3 كم/ ساعة، فهذا 
يعين أن هناك ضرورة لتطبيق معايري 
القصوى.  السرعة  فرض  يف  أشد 
السلطات  بعض  تسمح  مثالً: 
القانونية للسائقني بالسري حتى 15 
أن  قبل  زيادة عن احلد  كم/ساعة 
تبدأ بتحرير املخالفة، ويؤدي ذلك 
إىل أن السرعة القصوى "الواقعية" 
تصبح أعلى بـ15 كم/ساعة من تلك 
خماطر  أن  هي  والنتيجة  املقررة. 

االصطدام تزداد بشكل كبري.

2-2-4 تقييم مواقف اجملتمع من إدارة السرعة

من الضروري معرفة ما يرغب به السائقون وما ال يرغبون به أثناء وضع إجراءات أشد إلدارة السرعة 
موضع التطبيق. كما ينبغي مراعاة التوازن بني السائقني واملشاة وراكيب الدراجات. ويساعد املسح 
االجتماعي يف حتديد سويات الدعم الشعيب لتخفيض حدود السرعة القصوى، أو للتشدد يف فرض 
القانون، أو لتطبيق عقوبات أشد على زيادة السرعة، أو للمزيد من احللول اهلندسية )إطار 8.2(. 
وتعترب هذه املعطيات حامسة يف تصميم الربنامج الذي جيب أن يتضمن أيضاً ترتيبات واسعة إلعالم 

اجلمهور مبخاطر السرعة واالصطدامات. 
بيد أن اجملتمعات تتصف مبستويات خمتلفة من تقبل التغيري، ومبقاربات خمتلفة يف مداه وإيقاعه. 

جيب استيعاب هذه القيود ومعاجلتها عند إعداد أي برنامج إلدارة السرعة.

يتوفر العديد من األمثلة في بلدان مختلفة حول تنفيذ عمليات 
مسح ضمن المجتمع المحلي حول مسألة السرعة. ويتم 
إجراء هذا المسح عادًة في كل سنة أو بصورة أكثر تواترًا 
لمراقبة تغيرات مواقف السكان تجاه السرعة وزيادتها. 
وفي البلدان التي تطبق برامج إدارة السرعة للمرة األولى، 
يعتبر المسح األولي وثيقة انطالق أساسية لمواقف المجتمع 

قبل تطبيق البرنامج.

بعناية  يتم  كافيًا، وأن  العينة  أن يكون حجم  المهم  ومن 

تخطيط عملية انتقاء األشخاص الذين ستجري مقابلتهم، 
للتأكد من تمثيلهم الصحيح للسكان موضوع الدراسة.

ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول المنهجية 
من  مساعدة  تأمين  ويجب   .)5( المصدر  من  المتبعة 
االختصاصيين لضمان توصل المسح إلى معلومات دقيقة 

ومفيدة.

طار 8.2: المسح االجتماعي لمسألة السرعة
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كيف نضع حدود السرعة القصوى ونعممها ونفرض تطبيقها   3-2

يعرب حتديد السرعة القصوى تقليدياً عن حماوالت حتقيق التوازن بني احلركة والسالمة. لكن البلدان 
اليت تعرتف بسجلها السيئ يف موضوع السالمة، وتلتزم بتخفيض عدد اإلصابات والوفيات على الطرق، 
ترجح كفة التوازن لصاحل السالمة. يف الوقت احلاضر، حتدد بعض البلدان السرعة القصوى بداللة 
مؤشر حدود التحمل البشري لإلصابة، أي: إىل املستوى الذي ال يؤدي عادةً إىل الوفاة أو إىل حدوث 
إصابات خطرة ملستخدمي الطريق عند وقوع االصطدام . وتدعى هذه السياسة طريقة النظام اآلمن 

)انظر املقرر 1(.
كما تعرتف الكثري من البلدان حالياً بأن السرعات املنخفضة توفر فوائد إضافية تتعدى حدود السالمة، 
ألهنا تساهم يف الوفورات االقتصادية )وقود أقل( ويف التدفق السلس حلركة املرور وتساعد يف ختفيف 

تلوث اهلواء والضجيج. 

2-3-1 كيفية حتديد السرعة القصوى

من املهم معرفة اجلهة املسؤولة عن وضع احلدود وطبيعة املعايري املستخدمة يف ذلك. هل تستند 
احلدود على حتليالت اخلرباء، أم على قرارات السياسيني، أم على حتليل بيانات خماطر اإلصابة، 
أم على تقييم الربح واخلسارة؟ جيب فهم مضامني وآثار كل طريقة لتحديد احلالة اليت تتطلب تغيري 

الطرائق القائمة واملعايري املستخدمة. 
ومن الضروري أيضاً حتديد األساس الذي توضع مبوجبه احلدود يف نطاق سلطة قانونية معينة يف 
املناطق الريفية واملدينية على السواء، وملختلف فئات املركبات والطرق. من املعتاد أن يوجد اتفاق عام 
حول السرعة القصوى بالنسبة للطرق املدينية والريفية ذات النوعية اجليدة، وعادةً ما يشار إليها على 

أهنا السرعة القصوى املتعارف عليها، وبالتايل فال داعي لوضع شارات دالة عليها.
وقد يتم أحياناً تطبيق سرعة قصوى خمتلفة ملستويات خمتلفة من الطرق أو فئات خمتلفة من املركبات، 

ويف بعض احلاالت لفئات خمتلفة من السائقني )من مثل السائقني املبتدئني(.

وحتى السري بالسرعات العالية اليت أجازها القانون )لدوريات الشرطة وخدمات الطوارئ املختلفة 
مثالً( يعترب خطراً، ألنه يؤدي إىل خماطر كبرية يف حدوث اصطدامات وإصابات. ومن املفيد أن نعي 
معدل تكرار هذه املمارسات يف نطاق السلطة املمنوحة. وجيب أن خيضع هؤالء السائقون إىل تدريب 
بالنسبة  السالمة  الرقابة على  كفاية  اختبار  ولوائح حمددة. كما جيب  إجراءات  يتبعوا  وأن  خاص، 
القيادة يف  أو  اليت تقوم هبا دوريات الشرطة،  السريعة  الطوارئ، مثالً: املطاردات  للوائح وإجراءات 

حاالت اإلسعاف. 
ولكن أغلبية االصطدامات اليت تتسبب بوقوع إصابات حتدث أثناء القيادة بسرعات تتجاوز احلد 

املسموح قليالً، وهذا ما ينبغي أن تركز عليه برامج إدارة السرعة، كوهنا املشكلة األبرز.
إن جتاوز السرعة القصوى مبقدار صغري جداَ عامل رئيسي يف زيادة خماطر حوادث الطرق، خاصًة 
إذا كان هذا السلوك منتشراً على نطاق واسع من قبل السائقني. تصبح القيادة بسرعة أعلى بقليل 
أعلى ما مل  بالقيادة مبستويات سرعة  السائقون  الوقت، ويقبل  مقبوالً مع مرور  املعدل سلوكاً  من 

يواجهون )أو إىل أن يواجهوا( نوعاً من اإللزام. 
السرعة  دراسات  تشري  أن  وجيب 
النوع  هذا  انتشار  مدى  إىل  احلرة 
منتشرة  كانت  فإذا  السرعات.  من 
على نطاق واسع وجتاوزت السرعة 
املقررة مبقدار 2-3 كم/ ساعة، فهذا 
يعين أن هناك ضرورة لتطبيق معايري 
القصوى.  السرعة  فرض  يف  أشد 
السلطات  بعض  تسمح  مثالً: 
القانونية للسائقني بالسري حتى 15 
أن  قبل  زيادة عن احلد  كم/ساعة 
تبدأ بتحرير املخالفة، ويؤدي ذلك 
إىل أن السرعة القصوى "الواقعية" 
تصبح أعلى بـ15 كم/ساعة من تلك 
خماطر  أن  هي  والنتيجة  املقررة. 

االصطدام تزداد بشكل كبري.

2-2-4 تقييم مواقف اجملتمع من إدارة السرعة

من الضروري معرفة ما يرغب به السائقون وما ال يرغبون به أثناء وضع إجراءات أشد إلدارة السرعة 
موضع التطبيق. كما ينبغي مراعاة التوازن بني السائقني واملشاة وراكيب الدراجات. ويساعد املسح 
االجتماعي يف حتديد سويات الدعم الشعيب لتخفيض حدود السرعة القصوى، أو للتشدد يف فرض 
القانون، أو لتطبيق عقوبات أشد على زيادة السرعة، أو للمزيد من احللول اهلندسية )إطار 8.2(. 
وتعترب هذه املعطيات حامسة يف تصميم الربنامج الذي جيب أن يتضمن أيضاً ترتيبات واسعة إلعالم 

اجلمهور مبخاطر السرعة واالصطدامات. 
بيد أن اجملتمعات تتصف مبستويات خمتلفة من تقبل التغيري، ومبقاربات خمتلفة يف مداه وإيقاعه. 

جيب استيعاب هذه القيود ومعاجلتها عند إعداد أي برنامج إلدارة السرعة.

يتوفر العديد من األمثلة في بلدان مختلفة حول تنفيذ عمليات 
مسح ضمن المجتمع المحلي حول مسألة السرعة. ويتم 
إجراء هذا المسح عادًة في كل سنة أو بصورة أكثر تواترًا 
لمراقبة تغيرات مواقف السكان تجاه السرعة وزيادتها. 
وفي البلدان التي تطبق برامج إدارة السرعة للمرة األولى، 
يعتبر المسح األولي وثيقة انطالق أساسية لمواقف المجتمع 

قبل تطبيق البرنامج.

بعناية  يتم  كافيًا، وأن  العينة  أن يكون حجم  المهم  ومن 

تخطيط عملية انتقاء األشخاص الذين ستجري مقابلتهم، 
للتأكد من تمثيلهم الصحيح للسكان موضوع الدراسة.

ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول المنهجية 
من  مساعدة  تأمين  ويجب   .)5( المصدر  من  المتبعة 
االختصاصيين لضمان توصل المسح إلى معلومات دقيقة 

ومفيدة.

طار 8.2: المسح االجتماعي لمسألة السرعة
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طرحها،  جيب  أخرى  أسئلة  ومثة 
لتحديد  مراجعة  توجد  هل  مثل: 
مالءمة السرعة القصوى، أو لطبيعة 
حركة املرور/ مستخدمي الطريق، 
)مبا  وجوانبه  الطريق  لطبيعة  أو 
املناطق اجملاورة  يف ذلك تطورات 
والتحكم باملداخل إليها(، أو ملستوى 
ومنوذج املركبات أو ملستويات فرض 

القانون؟ 

2-3-2 كيف يتم اإلعالم 
عن حدود السرعة القصوى

حاملا يتم حتديد السرعة القصوى، يغدو مهماً إعالم السائقني هبذه احلدود. ويتم ذلك عادةً بواسطة 
إشارات وشاخصات الطرق. وجيب إجراء دراسة ملنظومة اإلشارات وتعليمات السرعة القصوى لتحديد 
مدى استيعاب السائقني ملتطلبات القانون، كما جيب إجراء دراسة حول كفاية إعالم السائقني أثناء 

اإلعداد ألي برنامج إلدارة السرعة. 
إن االنسجام عنصر مهم. فإذا الحظ السائق أنه قد مت وضع حدود خمتلفة للسرعة القصوى يف مناطق 

خمتلفة من الطريق نفسه دون تقديم تفسري واضح، فإنه سيتجاوز هذه احلدود على األرجح.
حيتوي املقرر 3 على شرح أوسع ملنظومة اإلشارات وكيفية إعالم مستخدمي الطريق حول السرعة 

القصوى القانونية. 

2-3-3 كيفية فرض حدود السرعة

يف ظل غياب حلول هندسية يف البنية التحتية ترغم السائقني وراكيب الدراجات على ختفيض سرعتهم 
بالسرعة القصوى ما مل يتوفر حد معني من اإللزام.  )مثل املطبات(، فإن هؤالء ال يتقيدون غالباً 
ومن املهم أن ندرك أن املستويات املقنعة من اإللزام هي اليت هلا تأثري حاسم على سلوك السرعة أكثر 
الدعاية )أي: اعتماد اإلقناع  أن أعمال اإللزام حتتاج إىل  من املستويات املطبقة فعلياً. ويعين ذلك 
وليس اإليقاع(، لكن السائقني نادراً ما ينخدعون بإدعاءات تشديد إجراءات اإللزام لوقت طويل. ومن 
الضروري بادئ ذي بدء أن نقرر مدى شدة اإللزام املطبقة حالياً من ناحية: التوزيع اجلغرايف، وعدد 
املركبات اليت ختضع للمراقبة، وتوزع اإللزام على ساعات اليوم وعلى أيام األسبوع، واحلدود اليت يتم 

فرضه فيها بصورة فعالة. 
قد ال يرغب عناصر الشرطة يف فرض حدود جديدة للسرعة القصوى، ألهنا قد ال تالقي قبوالً لدى 
مستخدمي الطرق، وبالتايل تربز لديهم مشاعر االنتقاد أو االنزعاج من الشرطة. وجيب تقييم جتارب 

ومواقف الشرطة إزاء فرض السرعة القصوى.
ويناقش املقرر 3 مسألة اإللزام بالتفصيل.



ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

43

 ؟
ن
ا 
لر
ا ا

ل
لو
م ا

قي
 ن
ن
كي

 : 
2

استيعاب ترتيبات اإلدارة  4-2

واملسؤوليات  للرتتيبات  واضحاً  استيعاباً  تتطلبان  السرعة  وإدارة  الطرق  على  السالمة  إدارة  إن 
احلالية. 

2-4-1 من املسؤول عن تنظيم السرعة على الطرق العامة؟

تكون اهليئة املسؤولة عن حتديد السرعة القصوى عادة إما هيئة وطنية أو على مستوى األقاليم، ولكن 
قد تكون السلطات احمللية أيضاً خمولًة بوضع احلدود أو إقامة مناطق سرعة يف مدهنا أو بلداهتا. وقد 
تتوىل وكالة منفصلة املسؤولية الكاملة عن السالمة على الطرق، ولكنها ال تتمتع بسلطة إدارة أنظمة 
وتشريعات الطرق. ومن الطبيعي أن حيصل تشارك يف مهام إدارة السرعة بني جمموعة من اهليئات 

مثل: هيئات الطرق، ووزارات النقل، والشرطة، واحلكومات احمللية وغريها. 
ومن الضروري لتنفيذ برنامج إدارة السرعة حتديد اإلدارات احلكومية الرئيسية املعنية باختاذ القرارات 
املتعلقة بسالمة الطرق، وحتديد الدور الذي تقوم به كل إدارة، وآليات ارتباطها. كما جيب إجراء تقييم 

حول إمكانياهتا يف إدارة السرعة للتأكد من جاهزيتها لتويل املهام املطلوبة.

2-4-2 من هي األطراف املعنية بسالمة الطرق؟

يلقي حتليل األطراف املعنية الضوء على البيئة االجتماعية واالقتصادية املفرتضة إلعداد وتنفيذ أية 
سياسة جديدة. وأهم وظيفة هلذا التحليل هي حتديد كافة الشركاء احملتملني املهتمني بتحسني إدارة 
السرعة، مبا يف ذلك أولئك الذين قد يعارضون اجلهود املبذولة لتخفيض السرعة غري املالئمة من خالل 
فرض القانون، أو ختفيض السرعة القصوى، أو عرب جمموعة إجراءات هندسية.     وتتضمن األطراف 
املعنية احملتملة: اإلدارات احلكومية، املنظمات غري احلكومية، املؤسسات اليت تتأثر )سلباً أو إجياباً( 
بالرتتيبات أو املعايري اإلدارية اجلديدة، اجملتمعات احمللية، اجملموعات الرمسية وغري الرمسية، إضافًة 

ما هي السرعة القصوى "الواقعية"؟ 

غالبًا ما يبدي عناصر الشرطة تساهاًل حيال تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونًا، وعندما يحصل 
ذلك، ينشأ لدى مستخدمي الطرق اعتقاد بأن السرعة القصوى الحقيقية هي الحدود المقرة قانونًا مضافًا إليها 
الهامش الذي يتم التساهل به. فمثاًل، ال يطبق اإللزام في بعض الحاالت ما لم يتجاوز السائق حد السرعة 
القصوى بمقدار 10 كم/ساعة أو أكثر. ولقد أدرك معظم السائقين هذه الممارسة وأصبحت الحدود الجديدة 
هي السرعة القصوى المقررة زائد التساهل. هذا مثال عن إحدى القضايا التي تحتاج إلى الدراسة المتأنية 

عند تصميم أي برنامج في المستقبل.
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إىل األفراد. كما تتضمن األطراف املعنية أيضاً احتادات سائقي السيارات الذين يتأثرون بالرتتيبات 
اإلدارية اجلديدة للسرعة، وواضعي األنظمة والتشريعات، واملؤسسات واهليئات الصناعية األخرى، 
وصانعي املركبات، والعاملني يف جمال النقل. وتلعب وسائل اإلعالم دوراً هاماً يف نشر وجهات نظر 

خمتلف اجملموعات واجلمهور على املستوى الوطين واحمللي، وال جيب التقليل من مدى تأثريها.
أما الوظيفة اهلامة الثانية للتحليل املذكور فهي دراسة أدوار وفعاليات كافة األطراف املعنية. ومن املهم 
هنا التمييز بني األطراف املعنية داخل احلكومة وخارجها. فاألطراف احلكومية تتوىل املسؤوليات 
فيها  يكون لألطراف غري احلكومية )مبا  بينما  الطرق،  املناط هبا يف سالمة  الدور  اإلدارية حبكم 
جمموعات الضغط( مصاحل أشد وضوحاً يف تأييد أو معارضة برامج تنظيم السرعة وجيب السعي 
للحصول على دعم ونصائح ومسامهات األطراف املعنية للربنامج املقرتح، لكن املهمة اإلدارية املتعلقة 
بتقديم التوصيات النهائية إىل احلكومة، أو تدريب اهليئة املرشحة للتنفيذ، يعود للجهة اإلدارية املسؤولة 
مباشرة عن سالمة الطرق يف احلكومة )النقل، الطرق، الشرطة، القضاء، الصحة والتعليم(، إضافًة إىل 
إجراء االستشارات املنفصلة مع الوزارات األخرى مثل وزارة املالية. وغالباً ما تؤدي هذه االستشارات 
إىل نشوب نزاع يف املصاحل يتعلق جبوانب التكلفة والوضع االقتصادي، وهذا ما يعطي أمهية كبرية 

لتوثيق فوائد إدارة السرعة ووفورات التكلفة بالنسبة للمجتمع.
وجيب القيام بتحليل متأني لنفوذ وأمهية ومصاحل كافة األطراف املعنية الرئيسية خارج هيئات سالمة 
الطرق وداخل وخارج احلكومة، ألن ذلك يسهل عملية إجياد الطرق املناسبة إلشراك هذه األطراف. 
كما يكتسب أمهية خاصة حتديد املؤيدين واملعارضني على حد سواء، وتقدير األسباب الكامنة وراء 
مواقفهم، وبالتايل امتالك القدرة على إعداد جمموعة متكاملة ترضي اجلميع. وبأخذ مجيع املالحظات 

املذكورة باحلسبان، فإن األهداف الرئيسية لتحليل األطراف املعنية خارج احلكومة هي:
	 حتديد هوية هذه األطراف، وتعيني مساهتا ودراسة كيفية تأثرها بأعباء سياسة إدارة السرعة 

)مثالً: مصاحلها، توقعات الفوائد احملتملة، النتائج املتبدلة وغري املالئمة(.
	 تقييم تأثريها احملتمل على إعداد وإقرار وتنفيذ برنامج إدارة السرعة.

	 فهم العالقة بني األطراف املعنية ونزاعات املصاحل اليت ميكن أن تنشأ.

	 تقييم قدرة خمتلف األطراف على املسامهة يف إعداد برنامج إدارة السرعة واحتمال مسامهتهم 

اإلجيابية يف هذه العملية.
: تقرير آلية مشاركتهم يف هذه العملية لضمان جناح الربنامج على أكمل وجه، وخاصًة	 

طبيعة مشاركتهم )مثالً: خرباء ومستشارون أم شركاء(. ▷ 
صيغة املشاركة )مثالً: أعضاء يف جمموعات العمل أم مستشارون(. ▷ 
نوعية املشاركة )مثالً: مسامهة فردية أم كتمثيل جملموعة معينة(.  ▷ 

أما بالنسبة لألطراف احلكومية املعنية األخرى خارج هيئات سالمة الطرق، فيجب القيام بعملية 
مشاهبة ولكن أقل تفصيالً لضمان مشاركتهم اإلجيابية منذ املراحل املبكرة. ويتضمن املرجع رقم )6( 

مزيداً من التحليل املتعلق باألطراف املعنية.

2-4-3 متويل إدارة السرعة

ليس من اجملدي إطالق برنامج شامل إلدارة السرعة دون متويل كافٍ. ورغم أن إعداد قضية التمويل 
هي جزء من إعداد الربنامج )كما هو وارد يف املقرر 4(، فإن نقطة االنطالق الضرورية هي استيعاب 

الدعم املايل احلايل.
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ما املوازنة احلالية املخصصة لسالمة الطرق؟ هل التحسينات املستقبلية لسالمة الطرق من أولوياهتا؟ 
هل توجد اعتمادات خمصصة لربنامج إدارة السرعة؟ من املهم تقدير فوائد الربنامج املقرتح وتقدميه 
على أنه استثمار وليس جمرد تكاليف. ففي البلدان ذات املعدالت املرتفعة للحوادث، تكون الفوائد 

االقتصادية من ختفيض الوفيات واإلصابات على الطرق أكرب بكثري من التكاليف.
وجيب على حتليل األطراف املعنية )2.4.2( أن يكتشف إمكانية التمويل املتاحة من قبل اجلهات غري 

احلكومية.
كما جيدر مالحظة إن أية زيادة يف فرض القانون تؤدي إىل حتقيق مداخيل متأتية عن حتصيل الغرامات. 
لكن يف الكثري من البلدان يؤدي استخدام عدد كبري من الكامريات لفرض القانون إىل إثارة ردود فعل 
وسائل اإلعالم، اليت تدعي أهنا تتكلم باسم اجلمهور، على هذه اإلجراءات بأهنا جمرد وسيلة لرفع 
إيرادات احلكومة )أي "ضريبة أخرى على أصحاب السيارات"(. وجيب دراسة هذه املشكلة واستيعاب 
مواقف اجلمهور بصورة مناسبة، ودراسة احتمال بروزها وكيفية التعامل معها. يف العديد من البلدان، 
يتم ختصيص عائدات املخالفات )املتأتية عن كامريات مراقبة السرعة مثالً( لصاحل فعاليات سالمة 
الطرق حصراً وليس كإيرادات حكومية عامة. ورغم وجود الكثري من اجلدال حول هذه الطريقة، فإننا 
نستطيع استخدامها للحصول على أوسع دعم من اجلمهور، وتقديم احلجة بأن السائقني الذين يقودون 

بسرعة زائدة يدفعون مقابل "آثامهم"، وملصلحة اجملتمع الذي تعرض للخطر جراء سلوكهم.

خالصة

يوجد ثالثة أسباب رئيسية لتقييم الوضع الراهن قبل البدء بإعداد برنامج إدارة السرعة. أوالً، علينا 
حتديد طبيعة ودرجة السرعات اخلطرة للمركبات. فعملية التقييم تقدم الدليل على ضرورة برنامج 
إدارة السرعة واألسباب املوجبة لدعمه. كما أن توثيق املراحل األوىل يوفر املؤشرات األساسية اليت 
ميكن استخدامها يف مراقبة وتقييم أداء الربنامج. وللحصول على دعم واضعي السياسات واجلمهور، 

فإننا حنتاج إىل:
	 امتالك منظور شامل للطرق، ومعرفة بيئتها واستعماالهتا.

	 توضيح مدى التزام السائقني بالسرعة القصوى يف خمتلف املواقع، وحدود السرعة القصوى 

ومعدل السرعات يف املواقع شديدة اخلطورة )كتلك اليت يتواجد فيها كثري من املشاة وراكيب 
الدراجات العادية والنارية(.

	 معرفة األسباب الكامنة وراء السرعة الزائدة يف هذه املناطق، وما هي نسبة اإلصابات اخلطرية 

النامجة عن االصطدامات اليت يساهم عامل السرعة يف حدوثها.
	 قياس حجم خماطر اإلصابات النامجة عن السرعة الزائدة، إضافًة إىل طبيعة هذه املخاطر. 

	 احلصول على بيانات دقيقة حول عالقة السرعة باإلصابات اخلطرة، ومعدل سرعات التدفق 

احلر، ومقارنة ذلك بالسرعة القصوى احلالية، ألن ذلك يساعد على تبيان مستوى االخنفاض 
يف اإلصابات اخلطرية نتيجة التزام أفضل حبدود السرعة القصوى أو بتخفيض تلك احلدود أو 

بكليهما.
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ثمـة عدد كبري من األدوات اليت تضمن إدارة فعالة للسرعة. ومن هذه األدوات: حتديد السرعة 
القصوى املالئمة، واحللول اهلندسية، وفرض االلتزام حبدود السرعة القصوى بشكل فعال من قبل 

الشرطة، واستخدام برامج التوعية العامة واإلعالم اجلماهريي املكثف لتشجيع االلتزام بإشارات 
التحذير من السرعة وبالسرعة القصوى املقررة. 

املناسبة  لتقديم احللول  الالزمة  األدوات  ويستدعي األمر يف معظم احلاالت استخدام تشكيلة من 
حلاجات وقدرات بلد معني. ويتناول هذا املقرر تلك األدوات املتاحة للتأثري على السرعة. وهو يغطي 

املواضيع الستة التالية: 
حتديد مناطق السرعة القصوى وحدودها: تعترب السرعة القصوى اليت تأخذ يف اعتبارها وظيفة 
الطريق وبيئته أداة أساسية يف إدارة السرعة. وتستدعي املناطق املدينية والريفية ذات التشكيلة املرورية 
املختلفة مقاربات خمتلفة للسرعة. ويناقش هذا اجلزء سبل حتديد تصنيف معني للطرق استناداً إىل 

وظائفها الرئيسة وكيفية حتديد السرعات القصوى املالئمة هلا.
يتناول هذا اجلزء اهلياكل التشريعية والتنظيمية  تغيري السلوك – تنظيم وفرض االلتزام بالسرعة: 1.3
اليت توفر األرضية الضرورية لاللتزام بالسرعة، كما يناقش خمتلف الطرائق والتقنيات املتاحة لفرض 
القانون على الطرق. ويتضمن ذلك: استخدام كامريات مراقبة السرعة الثابتة واملتحركة، والتساهل يف 
فرض السرعة القصوى من قبل الشرطة، وأمهية العقوبات مثل الغرامات، أو وضع عالمات سالبة، 

أو تعليق رخصة القيادة، أو حجز املركبة.
يناقش هذا اجلزء دور التوعية العامة يف حتسني االلتزام ويف  تغيري السلوك – التوعية العامة: 2.3

دعم أنشطة الشرطة يف جمال فرض القانون. كما يسلط الضوء على فعالية الربامج اجملتمعية.
مثة جمموعة من اإلجراءات اليت تساهم يف ختفيض السرعة يف املناطق ذات  احللول اهلندسية: 3.3
املدارس واألسواق  للمشاة كاليت تقع قرب  تتميز بنشاط كثيف  اليت  املواقع  املرتفعة. ففي  املخاطر 
ومراكز التسوق ويف ضواحي املدن املكتظة، تعترب بعض اإلجراءات شديدة الفعالية قياساً بتكاليفها 

مثل املطبات، واألرصفة املرتفعة، وتضييق الطريق.
يناقش هذا  استخدام تكنولوجيا حتديد السرعة القصوى والتعديل األوتوماتيكي للسرعة: 4.3
اجلزء استخدام تكنولوجيات حتديد السرعة القصوى مثل حمدد السرعة ومسجل البيانات يف املركبات 

اخلفيفة والثقيلة. 
يناقش هذا اجلزء دور شركات النقل يف فرض االلتزام  إدارة السرعة من قبل أرباب العمل: 5.3

بالسرعة على العاملني
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3-1   حتديد مناطق السرعة والسرعات القصوى

ختتلف وظائف الطرق وتراتبياهتا بصورة ملموسة بني املناطق الريفية واملدينية. كما ختتلف طبيعة 
احلوادث وخماطر اإلصابات البالغة ضمن هاتني اجملموعتني الكبريتني.

إن تصنيف كل طريق، وفق وظيفته األساسية، يعكس استخدامه احلايل يف معظم األحيان. وحتديد 
وظيفة الطريق ضمن تصنيف تراتيب معني يوفر األساس لتطبيق أكثر اتساقاً إلدارة السرعة على 
شبكة الطرق، ويسمح باالنتباه إىل أن املقاطع والطرق عالية اخلطورة حتتاج لتحديد سرعات قصوى 
خمتلفة تتناسب وخماطرها النسبية. فاملناطق اجملاورة للمدارس مثالً تتطلب حتديد سرعة قصوى 
منخفضة بسبب تواجد مشاة من األطفال. كما يسمح تصنيف الطرق على أساس وظائفها بتحديد 
مقاطع الشبكة اليت قد ختفف احللول اهلندسية من خماطر احلوادث فيها مستقبالً، وتسمح بالتايل 

بإعادة تقييم حدود السرعة القصوى.

3-1-1 تصنيف الطرق حسب الوظيفة ونوع النشاط

من املفيد جداً على املدى الطويل أن تضع إدارة السرعة تصنيفاً ووظيفة للطرق ميكن تطبيقها يف 
املناطق الريفية واملدينية على حد سواء. أنظر الشكل 1.3. 
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الشكل 1.3  تصنيف هرمي بسيط للطرق في المناطق المدينية

الطرق

 الرئيسية
التدفق

التوزيع

الدخول

الطرق

 شبه الرئيسية أو اجملمعات

الطرق احمللية
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علينا أن نأخذ باالعتبار ما يلي:
	 الكثافة السكانية.

	 كثافة مستخدمي الطريق.
	 تدفق مروري سريع )طريق رئيسي( أو حملي )طريق دخول( أو نسيب.

	 تشكيلة مستخدمي الطريق: مشاة، دراجات نارية، دراجات عادية، عربات جترها احليوانات، 
باصات، شاحنات، سيارات.

	 إمكانية عزل مستخدمي الطريق.
	 ممرات املشاة اجملاورة واألبنية احملاذية للطريق. 

	 النشاطات اجملاورة للطريق.
يأتي على رأس اهلرم الطرق املخصصة بالدرجة األوىل لنقل األشخاص والبضائع عرب مسافات طويلة 
عرب املناطق الريفية. وعادة ما يُسمح بالسري على هذه الطرق الرئيسية بسرعة قصوى أعلى من تلك 
املسموحة على الطرق شبه الرئيسية واحمللية. وحتتل قاعدة اهلرم الطرق احمللية اليت غالباً ما تتالءم 
مع خمتلف أنواع الوظائف ومستخدمي الطريق، وبالتايل حتدد عليها عادةً سرعات قصوى أقل لضمان 

سالمة مجيع املستخدمني )إطار 1.3(.

ال يوجد أحياناً يف بلد ما سوى طرق قليلة تالئم السرعات العالية. ولكن قد توجد يف املناطق الريفية 
شبكة بسيطة من الطرق الرئيسية عالية اجلودة اليت تتصف بسمات مثل كوهنا عريضة، ومرصوفة 
اجلوانب، وهلا منصفات، وجاداهتا مناسبة وواضحة املعامل، وتفريعاهتا قليلة، وموقعها مالئم، وحلول 

ينبغي ألي تصنيف تراتبي للطرق أن يرتكز على وظيفة 
الطريق المعني، ويراعي حركة كافة مستخدميه، وليس 
يكون  أن  ويجب  فقط.  اآللية  المركبات  مرور  حركة 
قبل من  وبالتالي مفهومًا من  بسيطًا  الهرمي  التصنيف 
نفذه ومن قبل من يستخدمه أيضًا. وعادة ما يكون للطرق 
)بالدرجة األولى مركبات  الهرم وظيفة مرورية  داخل 
)رحالت  محلية  ووظيفة  طويلة(،  لمسافات  تسير  آلية 
قصيرة بالدرجة األولى بما فيها المشي(، أو مزيج من كلتا 
الوظيفتين. وبناًء عليه، يتكون التصنيف األبسط من ثالثة 
أنواع من الطرق في المناطق المدينية وطريقين أو ثالثة 
في المناطق الريفية. ويجب أن يكون لكل طريق من هذه 
الطرق سرعة قصوى محددة. وتأخذ الطرق التي تغلب 
فيها الوظيفة المرورية حدودًا أعلى من السرعات، بينما 

تأخذ الطرق ذات الوظيفة المحلية السرعات األدنى.

ضمن  الطرق  تصنيف  في  البسيطة  الوسائل  ومن 
الهرم استخدام الخريطة. حيث تتم اإلشارة إلى الطرق 
اإلستراتيجية التي تخدم بالدرجة األولى حركة المرور 
إبراز  يمكن  ذلك، كما  يدل على  أو رمز  باسم  السريع 
الطرق ذات الوظيفة المحلية. ويشار إلى الطرق المتبقية 

على أنها ذات وظيفة مختلطة. ويسمح استخدام الخريطة 
أن نتبين التنازع على شبكة الطرق بوضوح. فالطريق ذو 
الوظيفة المرورية الذي يقطع شبكة طرق محلية قد يؤدي 
إلى نشوب نزاع بين مستخدميه. ويتطلب األمر تخطيطًا 
الطرق  شبكة  يتجنب  الطريق  هذا  لجعل  المدى  طويل 
المحلية، وريثما يتم ذلك يجب تخفيض مرتبته داخل الهرم 
السرعة  تتناسب  المختلطة، حيث  الوظيفة  إلى مستوى 
التحتية للطريق مع هذه الوظيفة )مثل  القصوى والبنية 

الفصل بين مختلف مجموعات مستخدمي الطريق(.

إن تحديد السرعة القصوى جزء أساسي في تحديد التراتبية 
ألنها طريقة إلعالم السائقين عن السرعة المالئمة وعن 
النشاطات المحتملة على الطريق. كما تستخدم التغيرات 
في نموذج البنية التحتية وفي سمات التصميم في بعض 
البلدان عالية الدخل إلقامة "طرق التوصيف الذاتي" التي 
تدل المستخدم على نوع الطريق المعني داخل التراتبية. 
ويتم ذلك باستخدام سمات معيارية لكل نوع من الطرق 
داخل الهرم )مثل: المنصفات على الطرق ذات المرور 

المتواصل في المناطق الريفية( .

اإلطار 1.3: مراعاة االستعمال من قبل كافة أنواع مستخدمي الطرق
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جيدة لنقاط التقاطع، وفيها قلة من املستخدمني املكشوفني )كاملشاة املضطرين لقطع الطريق للحصول 
على البضائع واخلدمات(.

أخذنا  إذا  الريفية،  الطرق  أغلبية  تشكل  وهي   - اجلودة  متدنية  الريفية  الطرق  معظم حاالت  ويف 
باالعتبار خماطر احلوادث اخلطرية احملتملة وطبقنا طريقة  النظلم اآلمن  ، فإن ذلك يؤدي إىل وضع 

سرعة قصوى ال تتجاوز 60-70 كم/ساعة. 
كما جيب تصنيف الطرق يف املناطق املدينية بطريقة تسمح بفصل واضح للشوارع احمللية عن الطرق 
شبه الرئيسية )الطريق املوزع والطريق اجملمع( وعن الطرق الرئيسية. وجيب وضع سرعة قصوى 

مقبولة لكل فئة من فئات الطرق وفق مبادئ  النظلم اآلمن  .
ومن اإلجراءات اجليدة يف هذا املضمار حتديد مقاطع الطريق اليت تنتقل فيها وظيفته من كونه طريقاً 
سريعاً إىل كونه طريقاً حملياً، مثل دخول وخروج الطريق السريع من املدن. ويف مقاطع الطريق هذه 
جيب أن يكون حد السرعة بني سرعة الطريق السريع وسرعة الطريق احمللي لتجنب االخنفاض أو 
الطرق  أحد  القصوى 90 كم/ساعة على  السرعة  أن  لنفرتض  مثال:  السرعة.  املفاجئ يف  االرتفاع 
السريعة، وتصبح 50 كم/ساعة عند دخوله إىل املدينة. يف هذه احلالة جيب حتديد 70 كم/ساعة 
كسرعة قصوى على املقطع بني الطريقني وذلك لتهيئة السائقني للتأقلم مع بيئة السرعة اجلديدة. 

وجيب القيام مبراجعة دورية لتصنيف الطرق، تأخذ بعني االعتبار النمو السكاني، والتوسع العمراني، 
تغري من طبيعة  اليت قد  األخرى  العوامل  املكشوفني،  الطرق  املرورية، وعدد مستخدمي  والتشكيلة 

استخدام الطريق.

الطرق الريفية الرئيسية واحمللية

ما تكون املسافات املقطوعة كبرية  تسري املركبات على الطرق الريفية بسرعات كبرية عادةً، وغالباً 
أيضاً. ولكن هنالك بعض األمكنة 
اليت تتواجد فيها أعداد كبرية من 
املركبات الداخلة إىل واخلارجة من 
الطريق الرئيسي، أو حيث توجد 
التقاطع  نقاط  من  كبرية  أعداد 
الطريق،  جانيب  على  واملخاطر 
تتواجد تشكيلة متنوعة  أو حيث 
من احلركة املرورية مبا يف ذلك 
املكشوفني.  الطريق  مستخدمو 
أن  جيب  الطرق،  هذه  مثل  ويف 
تكون السرعة القصوى أقل للداللة 
على املخاطر الكبرية النامجة عن 

تنوع الوظائف والنشاطات.
وجيب حتديد سرعة قصوى أقل على الطرق الريفية احمللية تعكس اجلودة املتدنية عادة هلذه الطرق. 
إن وجود مركبات بطيئة احلركة مثل اجلرارات وغريها من املركبات الريفية، وقطعان املاشية وغريها 

من احليوانات، إضافًة إىل املشاة يعطي أمهية كبرية لتقييد سرعات السري.
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الطرق الرئيسية والشوارع احمللية يف املدن

تصنف الطرق اليت تشكل "الشرايني الرئيسية" لتدفق املرور من وإىل املدن على أهنا طرق رئيسية 
مدينية. إذا كانت هذه الطرق ذات معايري عالية بدرجة مقبولة، ويتوفر فيها فصل فيزيائي جيد بني 
املستخدم املكشوف وحركة املركبات السريعة )مع تقييد فعال لدخول املركبات إىل الطريق من اجلوار(، 
فإنه ميكن للسرعة القصوى على هذه الطرق أن تكون أعلى من السرعة القصوى على الشوارع املدينية 

احمللية ذات االستخدام املختلط.
جيب على السرعة القصوى يف شوارع املدينة الداخلية أن تأخذ يف االعتبار الوظائف املتنوعة هلذه 
أن  مثالً جيب  السكنية  واألحياء  التسوق،  ومناطق  املدارس،  مناطق  القصوى يف  فالسعة  الشوارع. 
حتدد مبا يضمن عدم تعرض مستخدمي الطرق املكشوفني واألطفال إىل خماطر اإلصابات البالغة. 
املناطق، فإن السرعة القصوى املالئمة هي 20 كم/ساعة. ولكن جمرد وضع سرعة  بالنسبة هلذه 
قصوى منخفضة ال يضمن عدم تعرض املستخدمني املكشوفني للمخاطر، لذا جيب تعزيز هذا اإلجراء 

بواسطة تصميمات وإجراءات أخرى مناسبة للطريق.
 يشرح اإلطار 2.3 تأثري نشاطات االستخدام املختلط على تصنيف الطرق، كما يشرح ضرورة وضع 
سالمة املشاة وغريهم من مستخدمي الطرق املكشوفني يف مقدمة االعتبارات قبل سرعة املركبات.

تؤدي الطرق في البلدان ذات الدخل المنخفض مجموعة 
الضواحي،  إلى  توزيع  تكون طرق  فقد  الوظائف.  من 
وطرق نقل في أرجاء المدينة، ومداخل تتوزع على جانبيها 
النزاعات  المحلية. وهذا يسبب  الترفيه  المنازل وأماكن 
عندما نحاول إعداد وسائل إدارة السالمة المدينية، مما 

يستدعي العمل على تبني مقاربة مرنة. 

وبداًل من التصنيف المبني على أسس هندسية، قد يكون 
مناسبًا أكثر لبعض البلدان إجراء التصنيف على أسس 
مؤشرًا  األرض  استخدام  تكون طبيعة  بحيث  وظيفية، 
رئيسيًا على وظيفة الطريق، وتحديد درجة انطباق ذلك 
مع الوظيفة التصميمية للطريق. غالبًا ما تمنح هذه المقاربة 
المختلفة أولوية للمشاة وأولئك الذين يستخدمون الخدمات 
المتوضعة على طول الطريق، على عكس التركيز على 
لتتناسب  السالمة  إجراءات  وتبرير  المركبات  حاجات 

معها.
يقوم عدد من البلدان ببناء طرق مستمرة معزولة تربط 
مناطق البلدة أو المدينة المعنية، والتي يمكن أيضًا اعتبارها 
جزءًا من هرم الطرق. كما أنها توفر إمكانات كبيرة للدول 

منخفضة الدخل. وتتضمن هذه الطرق:
بما فيها أرصفة جانبية للمارة، ومناطق  طرق المشاة: 	 
أو  للمشاة  المركبات األخرى، وممرات  مشتركة مع 
الدراجات  وراكبي  للمشاة  مصممة  خاصة  ممرات 

العادية على السواء.

طرق الدراجات العادية:	  بما فيها الممرات المشتركة مع 
المشاة، وتخصيص مسارب منفصلة للدراجات على 

الطرق المزدحمة وفصل مساراتها.
حصرًا  مكرس  وهو  النارية:	   الدراجات  مسرب 
للدراجات النارية في بلدان مثل ماليزيا وأندونيسيا اللتين 

تستخدمان الدراجات النارية بكثافة عالية.
املصدر )1(

اإلطار 2.3: تصنيف الطرق حسب الوظائف
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3-1-2 حتديد مناطق السرعة وحدود السرعة القصوى واملبادئ اإلرشادية

بعد تصنيف الطرق ضمن اهلرم الوظيفي، توجد مناطق معينة تقع بني كل مستويني من مستويات اهلرم 
الثالثة. فمثالً، توجد مناطق انتقالية على الطرق الرئيسية هلا وظيفة تدفق معينة عندما تقرتب من 
املدينة، حيث يتطلب األمر أحياناً ختفيض حركة املرور. وهناك مثال آخر يتعلق بالطرق الداخلة إىل 
املنظومة احمللية، وهو شوارع مناطق املدارس، حيث يتطلب املرور فيها سرعة قصوى منخفضة جداً 

نظراً لتعذر التنبؤ حبركة املشاة املكشوفني. 
إن إرساء ممارسات منسجمة يف ميدان حتديد السرعات القصوى للمركبات على أقسام شبكة الطرق 
ذات الوظائف والظروف املتشاهبة يساعد السائقني على اكتساب عادات جيدة يف القيادة. وعلى السائقني 
أن يتفهموا وأن يقبلوا ضرورة حتديد السرعة عندما يدخلون إىل مناطق معينة. وعادة ما تتضمن هذه 

املناطق وصفاً واضحاً أو إشارات مرئية تطلب من السائقني االلتزام حبدود السرعة املعلنة. 
يعترب حتديد السرعة القصوى أداة أساسية يف إدارة السرعة. وميكن تطبيقه بثالث طرق:

	 حدود عامة أو متعارف عليها ال تسجل على اإلشارات: تقرر السرعة القصوى املسموحة على 
طرق معينة مثل الطرق السريعة جداً، أو ضمن املناطق املدينية.

	 السرعات احملددة بواسطة إشارات على الطرق أو على مقاطع منها.
	 سرعات قصوى ألنواع معينة من املركبات أو املستخدمني، كاآلليات الزراعية ومركبات النقل 

الثقيلة والسائقون املتدربون.
وميكن وضع حدود سرعة قابلة للتغيري يف األوقات اليت ترتفع فيها املخاطر، مثالً: عند وجود عمال 

الطرق أو عند ذهاب وإياب األطفال من املدارس أو أثناء األحوال اجلوية السيئة.
يعترب إجراء مراجعة شاملة للسرعة القصوى القائمة، وخاصًة احلدود املتعارف عليها، خطوة رئيسية 
باجتاه ختفيض خماطر االصطدامات واإلصابات غري املقبولة )إطار 3.3(. وجيب أن يتضمن ذلك 

تقييم معايري انشاء الطرق اجلديدة أو األعمال اجلارية على الطرق. 

النروجية في عام 2000  العامة  الطرق  إدارة  حاولت 
تحديد السرعات المالئمة على مختلف أنواع الطرق في 
المناطق المأهولة. وتم تقييم السرعات باء على عناصر 

التكلفة التالية: 
	 تكلفة الوقت لكافة مستخدمي الطريق.

	 تكلفة تشغيل المركبات اآللية.
	 تكلفة الحوادث.

	 تكلفة الشعور بالخطر.
	 تكلفة الضجة الناجمة عن حركة المرور.

تكلفة التلوث المحلي والعالمي.	 

وعلى أساس العناصر السابقة، تم تحديد السرعات المالئمة 

التالية:
الطرق اإلقليمية الرئيسية: 60	  كم/ساعة
الطرق المحلية الرئيسية: 50	  كم/ساعة

طرق التوزيع: 50	  كم/ساعة
طرق المداخل: 30 كم/ساعة	 

طرق مراكز المدن: 30	  كم/ساعة

لقد تم حساب هذه األرقام بناء على القواعد العلمية. ويعود 
األمر إلى السلطات المعنة لتحديد السرعات القصوى على 

أساس هذه الحسابات. 

املصدر: )2(

اإلطار 3.3: تقييم السرعات المالئمة بناء على جدوى التكلفة
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يوجد يف اجلدول أدناه بعض األمثلة عن السرعة القصوى املطبقة على الطرق الريفية واملدينية يف 
الدول منخفضة الدخل. ويبقى اهلدف األساسي يف أي بلد هو أن تعكس هذه احلدود املتبناة بعد 
املراجعة املخاطر على السالمة يف كل جزء من شبكة الطرق. وختتلف احلدود احلالية للسرعة القصوى 
العاملي، ولكن معظم الدول عالية الدخل تتبع طريقة هرمية وتتبنى سرعات قصوى  على املستوى 
ضمن املستويات املشار إليها يف اجلدول 1.3 أدناه )3(. إن وجود مشاة، وعربات ذات عجلتني أو ثالث، 
ودراجات عادية، وآليات زراعية، وعربات جترها احليوانات تستخدم الطريق أو الشوارع بأعداد كبرية، 
وكذلك وجود مواصفات هندسية متدني للطريق، أو أوضاع خطرة على جوانبه ، يتطلب حدود سرعة 

أكثر اخنفاضاً مما يورده اجلدول أدناه.

ترتاوح حدود السرعة القصوى يف الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بني غياب احلدود كلياً وبني نفس 
احلدود املطبقة يف البلدان عالية الدخل. ويورد اجلدول 2.3 عينة عن السرعات القصوى ملناطق 

الريف واملدينة يف البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

الجدول 1.3 معدل السرعة القصوى في البلدان عالية الدخل

30-50 كم/ساعةطرق املدن
70-100 كم/ساعةالطرق الرئيسيةالسريعة أو الريفية

90-130 كم/ ساعةالطرق السريعة جداً

الجدول 2.3 حدود السرعة القصوى في المناطق الريفية والمدينية لبعض البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل )ال تتضمن الطرق السريعة جدًا( 

املدينيةالريفيةالسرعة القصوى كم/ساعة

40–60 كم/ساعة80–100 كم/ساعةاألرجنتني

كرياال- اهلند

اوتار براديش - اهلند

70 كم/ساعة

ال يوجد

40 كم/ساعة

ال يوجد
50 كم/ساعة90 كم/ساعةغانا

40–60 كم/ساعة80–100 كم/ساعةأندونيسيا
50 كم/ساعة90 كم/ساعةماليزيا

ال يوجدال يوجدنيبال
30–40 كم/ساعة40–60 كم/ساعةفيتنام
65كم/ساعة100 كم/ساعةأوغندا
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مبادئ توجيهية حول حدود السرعة

نستطيع اشتقاق هذه املبادئ التوجيهية من مبادئ  النظلم اآلمن  . من الضروري مراعاهتا عند حتديد 
السرعة القصوى املالئمة. وتقرتح طريقة  النظلم اآلمن   ما يلي: 

	 جيب أال يواجه مستخدمو الطرق املكشوفون، إذا تواجدوا بأعداد كبرية على مقاطع منها، خطر 
التعرض للمركبات اآللية اليت تتجاوز سرعتها 30 كم/ساعة.

	 جيب أال يواجه ركاب السيارات خطر احتمال التعرض لالصطدام اجلانيب من اجلهة اليمنى عند 
نقاط التقاطع مع املركبات اآللية األخرى بسرعة تتجاوز 50 كم/ساعة.

	 جيب أال يتعرض ركاب السيارات خلطر مواجهة حركة املرور املعاكس يف غياب املنصفات بسرعة 
تتجاوز 70 كم/ساعة.

	 يف حال وجود أعمدة غري حممية أو أية أخطار أخرى على جانيب الطريق، جيب أال تتجاوز 
السرعة القصوى 50 كم/ساعة..

ال يزال الكثري من البلدان يتبع طريقة "العرف السائد" يف حتديد السرعة القصوى، كما هو مبني يف 
اإلطار 4.3.

األدنى  الحد  تعكس  أن  القصوى  السرعة  على  "يجب 
من التوازن القائم بين السالمة والحركة. ويضع الكثير 
من البلدان هذه الحدود بالنسبة لمقاطع معينة من الطرق 
تتضمن:  التي  المعايير  من  مجموعة  إلى  باالستناد 
مواصفات الطريق، سجالت الحوادث، السرعات الحرة 
المقاسة. وتعطي بعض المؤشرات تثقياًل كبيرًا للسرعات 
المقاسة أحيانًا )ونموذجها األساس سرعات النسبة %85(، 

التي تستند على افتراض مضلل يدعي أن معظم السائقين 
يختارون سرعة متوازنة – وال تعطي وزنًا كافيًا للتقييم 
الموضوعي للمخاطر )4(". ولكن يجب االنتباه إلى أنه 
في حال كانت الفجوة كبيرة بين السرعة القصوى وبين 
وسطي السرعة، فإن تحديد السرعة القصوى سيفتقر إلى 

المصداقية وستنشأ صعوبات في فرضه..

اإلطار 4.3 تقييم المخاطر على السالمة بداًل اتباع العرف السائد

إدارة السرعة على الطرق الريفية غير المعبدة  

القيام  المعبدة مشكالت خاصة عند  تمثل الطرق غير 
بتنظيم السرعات القصوى اآلمنة. ويعود ذلك إلى التغير 
نتيجًة  دائم  الطرق بشكل  تعاني منه هذه  الذي  الكبير 
للعوامل الجوية وغيرها، إضافًة إلى أن فرض االلتزام 
الريفية والمعزولة يعتبر  بحدود السرعة على الطرق 
هو  الحالة  هذه  في  األفضل  يكون  وقد  مهمًة صعبًة. 
التأثير على اختيار السائقين لحدود السرعة من خالل 
تقديم اإلرشادات حول ظروف أو سمات الطريق التي 
تستدعي منهم اتخاذ جانب الحيطة في اختيارهم للسرعة. 

إن الطريقة األبسط للقيام بذلك هي باستخدام إشارات تنبيه ال تحدد سرعًة قصوى، ألن اقتراح سرعة قصوى 
محددة قد يعطي انطباعًا خادعًا حول السرعات اآلمنة لحظة االستخدام.
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تتزايد البلدان اليت تعدل حدود السرعة القصوى املطبقة لديها مبا جيعل من السالمة املعيار األساسي 
يف هذه العملية.

على املبادئ التوجيهية أن تراعي معايري الطرق وجوانبها، ومعايري املركبات، وخط النظر والرؤية، وأنواع 
السرعة  لوضع  الناظمة  احلالية  املبادئ  مراجعة  وجيب  املرور.  حركة  وكثافة  الطريق،  مستخدمي 
القصوى لضمان االنسجام. وحيقق ذلك تكامل النظام ويؤدي بالتايل إىل زيادة التزام السائقني )اإلطار 

.)5.3

الطريق  مستخدمي  أنواع  ومختلف  المرور	   تشكيلة 
المكشوفين

: شدة اإلصابات، ومعدل الحوادث باستخدام  سجل الحوادث	 
المناسب  التوضع  أمكن.  إذا  القياس )مركبة/كم(  وحدة 
)الطوالني والعرضاني( للطريق. ويجب تحديد سرعة 

قصوى منخفضة في المناطق المعرضة للحوادث.
: إذا كانت األرض  عرض جانبي الطريق وجودة تعبيدهما	 
المحاذية للطريق قليلة العرض )وخاصًة إذا كان تعبيدها 
سيئًا( فإنها تزيد مخاطر حوادث "فقدان السيطرة". ولذلك 

يجب تحديد سرعة قصوى أقل كي تالئم هذه الظروف.
الطريق: وجود خطوط على حواف ومنتصف  تخطيط 	 
الطريق، وعاكسات الضوء واإلشارات اإلرشادية على 
طرف حواف الطريق، وحدود السرعة القصوى. وعندما 
الوضوح،  قليلة  الطريق  البصرية في  تكون اإلشارات 
يجب أن تكون السرعة القصوى أقل إلعطاء السائق وقتًا 

كافيًا للتصرف. 
ينبغي أن يكون عرض الطريق وعرض المسارب	  كافيًا 
)أي: مسربين على األقل بعرض 3-4 م حد أدنى لكل 
مسرب(. وال تسمح المسارب الضيقة إال بهامش بسيط من 
الخطأ، وبالتالي يجب أن ال تتجاوز السرعة القصوى ما 
تتطلبه من السائق المحافظة على مساره ضمن المسرب.

: تواجه المناطق المأهولة  كثافة األبنية المتاخمة للطريق	 
خطرًا مزدوجًا يتمثل في ضعف وضوح الرؤية مضافًا 

الداخلة  الناس والمركبات  أكبر في نشاطات  تنوع  إليه 
إلى الطريق، مما يستدعي وضع حد منخفض للسرعة 

القصوى. 
نموذج نقاط التقاطع	  وطبيعة إجراءات الرقابة على حركة 
المرور في هذه النقاط. ورغم أن كافة نقاط التقاطع تمثل 
الطريق – وحدود  مخاطر أعلى نسبيًا على مستخدمي 
الطرق  من  أقل  تكون  أن  يجب  الطرق  على  السرعة 
السريعة جدًا– فإن حدود السرعة على الطرق المؤدية 
إلى نقاط تقاطع ذات عالمات سير رديئة يجب أن تكون 
أخفض منها على الطرق المؤدية إلى نقاط تقاطع ذات 

عالمات سير واضحة.
استخدام سرعات  يمكن   : المرور	  وتدفق  المرور  كتلة 
قصوى منخفضة في المناطق تشهد كثافة مرورية مرتفعة 
لتسهيل تدفق السير، ولتحقيق كفاءة أفضل للشبكة وفوائد 

أكبر للبيئة وكذلك تحسين السالمة.
في   : بالمرور	  لها  المسموح  المركبات  نماذج ومعايير 
الدراجات  راكبي  بمرور  تسمح  التي  السريعة  الطرق 
وغيرهم من مستخدمي الطرق المكشوفين ينبغي اعتماد 
بمرور  إال  تسمح  ال  التي  تلك  من  أقل  سرعة قصوى 

المركبات اآللية ذات العجالت األربع )أو أكثر(.
الطريق. سرعة السير الحرة على 	 

الرؤية( ضمن  مدى  )في  بأمان	   التجاوز  على  القدرة 
السرعة المقررة

اإلطار 5.3: العوامل المعتمدة عند تحديد السرعة القصوى

بعد اعتماد مبادئ توجيهية مستندة على خالصة  النظلم اآلمن  ، يصبح من الضروري اعتماد المزيد من العوامل المحلية 
عند تحديد السرعة القصوى في أماكن معينة.

القصوى  توصلت دراسة عن تجارب تحديد السرعة 
في جنوب إفريقيا جرت في العام 2000 إلى أن السرعات 
القصوى المعتمدة كانت "غير منسجمة، مما خلق انطباعًا 
الوحيد من  الهدف  بأنها غير عادلة، وبأن  السائقين  لدى 
وليس  المداخيل  لتحصيل  السائق  مالحقة  هو  وجودها 
لتحسين السالمة". وهذا يبرز الحاجة إلى وجود خبراء 

القصوى،  السرعة  درجات  كافة  تحديد  عند  متمرسين 
وضرورة التصديق على كل سرعة قصوى يتم إقرارها من 
قبل أحد الخبراء. كما اقترح فريق الدراسة على الحكومات 
المحلية والحكومة المركزية تشكيل هيئات مراجعة السرعة 
السرعة  حدود  إقرار  عملية  على  لإلشراف  القصوى 

القصوى.   المصدر )5(

دراسة ميدانية: تحديد السرعة القصوى في جنوب إفريقيا
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على الرغم من األفضلية الكبرية اليت حيوز عليها مبدأ االنسجام فإن الفروقات الكبرية يف خماطر 
اإلصابات واالصطدامات احلاصلة يف بعض أقسام شبكات الطرق قد تستدعي تطبيق سرعات قصوى 
خمتلفة، ما مل يتم اختاذ إجراءات هندسية على املدى القصري من أجل ختفيض املخاطر. ومن الضروري 
أن تتكامل كافة اإلجراءات مع بعضها على املدى الطويل، مثالً: على السرعة القصوى واإلجراءات 
اهلندسية أن تعمال معاً على تشجيع السائقني على استخدام نفس السرعة. وإذا مل تتكامل إشارات 

الطريق مع الرتتيبات اهلندسية له، فإن اجلمهور لن يثق بالنظام وبالتايل لن حيرتم القانون.

أخرياً، جيب االنتباه عندما حنديد السرعة القصوى للمرة األوىل، أو عندما نزيدها أو خنفضها على 
القصوى  السرعة  كانت  إذا  يزداد  السرعة  متوسط  أن  الدراسات  أظهرت  فقد  الطريق.  من  مقطع 
اجلديدة تتجاوز السرعة الوسطية السابقة، مما يؤدي إىل زيادة الوفيات واإلصابات اخلطرية على 

ذلك اجلزء من الطريق ما مل يتم تنفيذ أعمال يف البنية التحتية تتعلق بالسالمة. 

تتبنى معظم السلطات القضائية في استراليا نظام كومبيوتر 
"خبير" للمساعدة في تحديد السرعة القصوى. تأخذ سلسلة 
X-Limit بعين االعتبار مجموعة مختلفة من العوامل 
العوامل  ذلك:  بما في  القصوى،  للسرعة  تحديدها  عند 
المتعلقة بالطريق وبيئته )وظيفة الطريق، عدد المسارب، 
التخطيط الطوالني والعرضاني، وجود منصف أو طريق 
للطريق، وطبيعة ومستوى  المجاورة  خدمة(، واألبنية 
مركبات  دراجات،  راكبي  )مشاة،  المستخدمين  نشاط 
ثقيلة(، وسجالت الحوادث، وسرعات التشغيل الحالية، 

وكثافة المرور، السرعات القصوى المجاورة.

إلى  أو "المحددات"  المعلومات األساسية  وتقود بعض 
تلقي عوامل  بينما  القصوى،  للسرعة  أولية  قيمة  تحديد 

على  الضوء  األخرى  االستشارية  والعوامل  التعديل 
القضايا التي تتطلب المزيد من االنتباه وبالتالي قد تؤدي 

إلى تعديل القيمة األولية للسرعة القصوى.

تستند هذه األداة إلى تجارب ومساهمات مكثفة لمجموعة 
الجديدة،  توفير نسخ لجنوب ويلز  تم  الخبراء. وقد  من 
واستراليا  الغربية،  واستراليا  وكوينزالند،  وفيكتوريا، 
المتحدة.  والواليات  ونيوزيالند،  وتاسمانيا،  الجنوبية، 
وروعي في تصميم كل نسخة أن تالئم المبادئ اإلرشادية 

المحلية في البلدان المذكورة.

للمزيد من التفاصيل حول نظام X-Limit راجع )6،7(

اإلطار X-Limit :6.3 – أدوات السرعة القصوى

قامت إحدى الدراسات في فنلندا بتحديد السرعة القصوى على الطرق الريفية التي لم يسبق وضع سرعة قصوى لها 
سابقًا. وتضمنت الدراسة تحلياًل يبين ارتباط حدود السرعة بالسرعات الحرة األولية التي لم تكن خاضعة لحدود مقررة 

أو مفروضة.

وأظهرت الدراسة أن تحديدًا للسرعة القصوى:
% خّفض السرعات الوسطية الالحقة أقل من السرعة الحرة السابقة للنسبة 85	 
% زاد السرعات الوسطية الالحقة أعلى من السرعة الحرة السابقة للنسبة 85	 

عند نفس مستوى السرعة الحرة للنسبة 85% لم يؤدي إلى أي تغيير في السرعات الوسطية الالحقة	 
وتنخفض حاالت اإلصابة الناتجة عن االصطدامات إذا )وفقط إذا( انخفضت السرعة الوسطية )وترتفع إذا ارتفعت 

السرعة(.
املصدر )8(

دراسة ميدانية: تأثير تغيير حدود السرعة القصوى على السرعة الوسطية – فنلندا
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3-1-3 إعالم السائقني عن حدود السرعة – عن طريق اإلشارات واحلدود 
املتعارف عليها

توجد عادةً سرعة قصوى عامة متفق عليها على الطرق الريفية واملدينية ذات املعايري العالية اليت يشار 
إليها حتت مسمى "السرعة القصوى املتعارف عليها". ورغم عدم وجود إشارات تدل عليها، جيب أن 
تكون واضحة ومعروفة للسائقني اجلدد واحلاليني الذين يدخلون شبكة الطرق )مبن فيهم الزوار(. 

وجيب التوضيح بإشارات خاصة كيف ميكن أن تتغري هذه السرعات. 
بالنسبة لألماكن اليت تطبق فيها حدود غري السرعة املتعارف عليها، عادةً ما توضع فيها إشارات 

منتظمة تدل على هذه احلدود. 
وتتضمن هذه احلدود ما يلي:

	 السرعة القصوى اخلطية )مبا فيها السرعة القصوى يف املناطق االنتقالية/العازلة(: تلك 
املوجودة على امتداد الطرق والشوارع

السرعة القصوى يف الطرق املشرتكة بني املشاة واملركبات: أقل من 10	  كم/ساعة
	 السرعة القصوى على امتداد املناطق السكنية والتجارية، حيث توضع اإلشارات اعتباراً من نقاط 

الدخول وحتى املناطق املطلوبة.
	 حتديد مناطق السرعة على أساس الزمن

السرعة يف مناطق املدارس: تنخفض السرعة القصوى مرتني يف اليوم عادةً ملدة  ▷ 
ساعة تقريباً وذلك عند دخول إىل املدرسة وعند انصرافهم منها.

حتديد السرعة حسب الفصول: مثالً: املنتجعات البحرية يف أشهر الصيف املكتظة  ▷ 
عندما تتزايد املركبات واملشاة

	 السرعة القصوى املتغرية )اليت تتغري حسب ظروف أو أوقات أو أيام معينة(: يوجد عادةً إشارات 
إلكرتونية تدل على سرعة قصوى منخفضة، مثالً: يف حاالت الرطوبة والرياح

	 السرعة القصوى للمركبات الثقيلة: حتدد األنظمة سرعة قصوى أقل بالنسبة للمركبات الثقيلة 
أواخلفيفة على الطرق يف املناطق الريفية املفتوحة ويف املناطق املدينية أيضاً.

قد تكون السرعة القصوى العالية مالئمة يف الطرق الريفية حيث املعايري اهلندسية العالية واجلوانب 
املركبات  أو مع  للتشابك مع مستخدمي الطرق املكشوفني  احملمية واخلالية واالحتماالت احملدودة 
الداخلة من اجلوانب. يتطلب األمر إشارات كافية يف هذه احلالة للتنويه إىل عدم استخدام السرعة 
القصوى املتعارف عليها. من الضروري أن توضع إشارات السرعة القصوى عندما ينتهي العمل هبذه 
السرعة ونعود إىل السرعة املتعارف عليها. عندما تكون السرعة املتعارف عليها عالية إىل حد ما يف 
مقاطع معينة من الطريق، وقد تؤدي إىل خماطر عالية بالنسبة للسالمة على الطريق، فال بد يف هذه 
احلالة من إقرار سرعة قصوى أقل. كما أن اإلشارات املنتظمة تعترب أساسية يف بداية املقاطع ذات 

السرعة القصوى األقل وعند الفواصل القائمة على طول ذلك املقطع. 
على سبيل املثال: يعترب تكرار اإلشارات كل 400 م اعتباراً من نقطة تغري السرعة القصوى األولية املعيار 
األدنى يف البيئة املدينية اليت ال تطبق فيها السرعة القصوى املتعارف عليها. على هذه اإلشارات أن 
تعكس أفضل اخلربات العاملية، كما جيب أن تتمايز عن إشارات التنبيه وإشارات احلظر وعن جمموعات 

األشياء املنظورة على جانب الطريق. 
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www.unece.org/trans/roadsafe/( فيينا  ميثاق  تتبع  أن  والعالمات  اإلشارات  على  جيب 
rsabout.html(. يسعى هذا امليثاق إىل حتقيق االنسجام على املستوى العاملي، كما يسعى إىل جعل 

السائقني من خمتلف املناطق أكثر استعداداً الستيعاب تلك اإلشارات.
القصوى  السرعة  إشارات  انتاج  جداً. جيب  ولكنها ضرورية  مكلفة  والعالمات  اإلشارات  تكون  قد 
باستخدام مواد عاكسة، خاصًة تلك اليت توضع يف مقاطع الطرق ذات اإلنارة الرديئة. عند نقاط تغري 
السرعة القصوى، من املمارسات اجليدة أن حندد السرعة القصوى اجلديدة بواسطة الطالء على كافة 
مسارب الطريق السريع. على الرغم من الكلفة العالية إلشارات السرعة القصوى اإللكرتونية املتغرية 
فإهنا قد تكون جمدية اقتصادياً على الطرق املكتظة أو يف املناطق اليت نواجه فيها خماطر كبرية يف 

السالمة على الطرق مثل مناطق املدارس.
جيب تكرار إشارات السرعة القصوى كل 5 كم على األقل على طول الطريق يف املناطق الريفية اليت 

ال تطبق السرعة القصوى املتعارف عليها، وحيث الظروف تتصف بالتشابه.
 من غري املفضل أن نطبق سرعات قصوى خمتلفة على مركبات من فئات خمتلفة على مقطع من 
الطريق. إن ذلك قد يفسح اجملال لنشوء اضطراب كبري يف حركة املرور، وقد يزيد من تواتر حصول 
املناورات على الطريق، واليت بدورها قد تؤدي إىل زيادة خماطر وقوع احلوادث. إذا كان من الضروري 
وجود سرعة قصوى أقل –للمركبات الثقيلة مثالً-، فمن املرغوب يف هذه احلالة أن يكون التخفيض 
بقيمة ثابتة حتت السرعة القصوى العامة سواء أكانت متعارف عليها أو مقررة وعلى كامل الطرق 

الريفية. إن اختالف السرعات هو العامل الرئيسي يف وقوع احلوادث على الطرق السريعة.

إشارات التنبيه على السرعة وإشارات التحذير

قد نستخدم إشارات التنبيه مع إشارات التحذير عندما 
تكون السرعة اآلمنة أقل من السرعة املطبقة )اإلطار 7.3(. 
وأحوال  املرور  وحركة  اجلوية  األحوال  على  ذلك  ينطبق 
الطريق لتأمني سري آمن يف مناطق األخطار )املنعطفات 
األفقية والعمودية(. من غري املفضل وضع إشارات تنبيه 
على السرعة يف الطرق غري املعبدة، ألنه ليس من املنطقي 
أن نفرتض أن السرعة املوصى هبا ستبقى صحيحة وأن 
الطريق لن خيضع لتغريات أساسية بالنسبة لسطحه نتيجة 
األحوال اجلوية أو االهتالك. يف هذه الظروف من األنسب 

أن نضع إشارة حتذير حول األخطار. 
بإشارات  العمل  اعتماد  حال  يف  مبكان  األمهية  من 
التحذير وإشارات التنبيه، أن تكون منسجمة يف تطبيقها 
ويف النصيحة اليت تقدمها، خاصًة فيما يتعلق بالسرعة 
يف  زيادة  إىل  التطبيق  يف  االنسجام  عدم  يؤدي  اآلمنة. 

املخاطر بدالً من ختفيضها.
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غالبًا ما تستخدم إشارات تنبيه إلى السرعة على مقاطع 
من الطريق حيث السرعة اآلمنة أقل من السرعة القصوى 

المعتمدة، مثل المنعطفات الضيقة.

بهذه  عادًة  الثقيلة  والمركبات  السيارات  سائقو  ويتقيد 
إلى الخطر على األقل(، ألنه ال  يتنبهون  النصيحة )أو 
يمكن لبعض المركبات أن تجتاز المنعطف بسرعة عالية. 
الدراجات  لسائقي  األحيان  في غالب  يمكن  ذلك،  ومع 

النارية قطع المنعطف بسرعات أعلى من السرعة المعتمدة 
أو اآلمنة، مع أن سرعتهم تبقى في الحدود المسموح بها.

يتحمل السائق دائمًا مسؤولية القيادة تبعًا للظروف. ومع 
تخفيض حدود  إمكانية  لدراسة  دائمة  هناك حاجة  ذلك 
السرعة القصوى عند المنعطفات بداًل من االعتماد على 

إشارات التنبيه.

اإلطار 7.3: سرعات خطرة لكنها قانونية

3-2   تغيري السلوك – التنظيم القانوني وفرض االلتزام حبدود السرعة

يعترب تأسيس إطار قانوني إلدارة السرعة حاجة أساسية لتحقيق االلتزام بالسرعة القصوى. ولتنفيذ 
هذه املهمة البد من توفر قانون للسري، واسرتاتيجيات وموارد لفرض القانون، وآليات كفؤة وفعالة 

إلدارة العقوبات.

3-2-1 قواعد الطرق واألطر القانونية والتشريعية

تستمد قوانني الطرق أو أنظمة املرور، اليت ترسم أطر السلوك ملستخدميها، صالحياهتا من قانون 
بتجاوز  السائق  أحقية  السري  عدم  قانون  ويقرر   املعين.  النقل  قانون  أو من  الطرق  السالمة على 
املناسبة لكافة حاالت  العقوبات  أنواع  الطريق )وحيدد خمتلف  املقررة على طول  القصوى  السرعة 

عدم االلتزام(. 
اإللزام  يفرض  الذي  هو  اإلشارات  وجود  فإن  القضائية،  السلطات  معظم  الطرق يف  قوانني  ووفق 

القانوني هبا.
وحسب القوانني املذكورة، جيب أن حتدد هذه اإلشارات نقطيت البداية والنهاية للسرعة القصوى، 
مثالً: عند رؤية إشارة على الطريق حتمل سرعة قصوى مغايرة، أو طريق مسدود أو ينتهي بنقطة 

تقاطع T، أو إشارة عدم تقيد بالسرعة قائمة على إحدى نقاط الطريق. 
وجيب أن حيدد قانون السري شروطاً أخرى إلرساء وتنفيذ أدوات إدارة السرعة مثل: مناطق السرعة يف 
جوار املدارس، ومناطق السرعة احملددة، والسرعة القصوى يف املناطق املشرتكة )إضافة إىل السرعة 
القصوى العامة أو املتعارف عليها يف املناطق الريفية أو املدينية يف كل بلد(. كما جيب توصيف وتعميم 
شكل ومظهر إشارات السرعة القصوى واإلشارات اخلاصة مثل: مناطق السرعة القصوى، والسرعة 

القصوى يف املناطق املشرتكة، وإشارات السرعة القصوى يف مناطق املدارس )عند اللزوم(.
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ومن الضروري أن تنص التشريعات واألنظمة اجلديدة أو املعدلة على االلتزام حبدود السرعة القصوى، 
وأن تنص على دور الشرطة يف فرض االلتزام بتلك احلدود، من خالل جمموعة من الوسائل مبا فيها 
استخدام  ملباشرة  القضائية  السلطات  معظم  لدى  التشريع ضرورية  قوة  تعترب  املؤمتتة.  الكامريات 
الوسائل املؤمتتة بأشكاهلا املختلفة مثل: كامريات مراقبة السرعة )الثابتة منها واملتحركة(، وأجهزة 
ضبط السرعة الزائدة اليت تستخدمها الشرطة )احملمولة يدوياً أو يف السيارات(. وترتاوح دقة أجهزة 
قياس السرعة الليزرية والرادارية عموبني 2 كم/ساعة إىل 3 كم/ساعة على التوايل. وال جتري مقاضاة 

السائق وفق القانون إال إذا جتاوزت خمالفته للسرعة القصوى حدود التساهل. 
كما يتطلب األمر عادةً وضع أنظمة تكميلية لتحديد 
نوع التكنولوجيا، وإجراءات اإلثبات، وسلسلة األدلة 
املخالفة  ارتكاب  بنقطة  بدءاً  اعتمادها  املطلوب 

ووصوالً إىل دفع الغرامة أو إىل احملكمة. 
حد  كثرياً  الشرطة  ترفع  ال  أن  املستحسن  ومن 
التساهل يف فرض القانون عندما تعاقب السائقني 
العديد  ففي  القصوى.  السرعة  يتجاوزون  الذين 
حدود  الشرطة  قلصت  القضائية،  السلطات  من 
التساهل املسموح هبا من 10 كم/ساعة أعلى من 
حد السرعة القصوى إىل ما يقارب حد دقة املعدات 
املستخدمة وهو 3 كم/ساعة. ونتيجة لذلك، أظهرت 

الطرق  وفيات مستخدمي  الوفيات، خاصة  املنضبطة ويف  السرعة غري  يف  كبرياً  الوقائع اخنفاضاً 
املكشوفني )2(. 

3-2-2 طرائق فرض االلتزام بالسرعة القصوى

تبنى عدد من أجهزة الشرطة يف العامل طرائق يف فرض القانون تعتمد على مقاربة "أي مكان، أي 
زمان" لردع السرعة الزائدة على شبكة الطرق )اإلطار 8.3(. والرسالة واضحة: السرعة الزائدة هي 

سلوك غري قانوني وغري مقبول، وتقف على النقيض من مصاحل اجملتمع.  

إن الكيفية التي يجري بها فرض االلتزام بحدود السرعة 
القصوى هي التي تحدد مجال تأثير الردع: هل هو شامل 

أم محدود.
	 إن فرض االلتزام عبر استخدام أدوات مكشوفة تمامًا 
نفسها  المناطق  في  الثابتة(  الكاميرات  أو  )الشرطة 
إلى ردع  األغلب  يؤدي على  األوقات، ال  وفي كل 
السائقين عن السير بسرعة زائدة فقط في تلك المناطق 

"المحددة".

السرعة  وكاميرات  األدوات  من  خليٍط  استخدام  	 أما 
المكشوفة والموجهة استراتيجيًا  أو دوريات الشرطة 
فيعزز التصور عند الناس بأن فرض االلتزام بالسرعة 
القصوى قد يحدث في أي مكان وزمان. ويتخذ تأثير 
أكثر من خالل عدم توقع زمان  الردع طابعًا شاماًل 
ومكان عمليات اإللزام، ويدفع السائقين للقيادة ضمن 
حدود السرعة القصوى بغض النظر عن زمان ومكان 

سيرهم. ويعرض الملحق 2 مثااًل عن ذلك

اإلطار 8.3: الردع المحدود والردع الشامل
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ومن الصعب إقناع الناس مبا سبق. ويتطلب األمر عادة ختصيص موارد كبرية لنشر دوريات الشرطة 
أو الكامريات املتحركة إضافًة إىل الكامريات الثابتة يف املواقع شديدة اخلطورة من جهة، كما أنه يعتمد 
على احلمالت الدعائية الكثيفة لزيادة اإلقناع بأن عملية فرض االلتزام تأخذ جمراها على نطاق 

واسع من جهة أخرى.
ويف الدوريات الروتينية، يتم التحقق من السرعة بأن حتافظ سيارة الشرطة على مسافة ثابتة حبدود 

300 إىل 400 مرت وراء السيارة املخالفة إىل أن يتم التأكد من السرعة على عداد سيارة الدورية. 
إن وجود الزمن مع املسافة يف عدادات قياس سرعة املركبة يوفر أداة قياس فعالة وموثوقة سواءً يف 
املدينية. ويقوم ضابط الشرطة بتشغيل هذا اجلهاز عندما يلحظ مرور مركبة  أو  الريفية  املناطق 
سريعة وال يعيد هتيئته مرةً أخرى إال قبل نقطة االعرتاض مباشرةً. وتستعمل هذه الطريقة عداد 
السرعة وعداد املسافات يف سيارة الشرطة للحصول على معدل السرعة خالل الزمن املقطوع. وهي 
تتيح الوصول إىل تقدير نزيه لسرعة مرتكب املخالفة، وحتد من األعذار مثل: "جمرد جتاوز ملركبة 

أخرى"، أو "جماراة حركة السري"، أو "مل أسرع إال لزمن قصري". 
نستخدم أنبوبا ضغط مثبتان على عرض الطريق السريع –انظر اجلزء 2.2.2 – لقياس الزمن مع 
املسافة للوصول إىل رقم السرعة الدقيق، وذلك بالتعاون مع أحد الزمالء من الشرطة الذي يقف 
عند نقطة اعرتاض آمنة على بعد عدة مئات من األمتار. ويف معظم األنظمة، حل الرادار أو الليزر 

مكان هذه الطريقة.
تقبل بعض الدوائر القضائية تقديرات السرعة الزائدة أيضاً عند عبور املركبة املسرعة أمام سيارة 
شرطة حتمل الشارة الرمسية أو بدوهنا )وهنا تكون احلالة قياس مقارن للسرعة(. وميكن االعتماد 
على خربة ضابط الشرطة يف القيادة وأعمال الدورية لوضع تقدير تقرييب لسرعة املركبة، إضافًة إىل 
التفسري الذي يعطيه املخالف لسلوكه اخلاطئ. ويف بعض البلدان، يؤخذ رأي ضابط الشرطة كدليل 

إثبات أول وتأتي التجهيزات يف املقام الثاني )اإلطار 9.3(.

في كافة الحاالت، يقع عبء إثبات السرعة الفعلية وربطها 
مع السائق المخالف على عاتق الشرطة. يتضمن اإلثبات 

ما يلي:
	 هوية السائق

	 دليل عن تجاوز السرعة القصوى
	 دليل قابل لإلثبات عن السرعة المزعومة، بما في ذلك 

الرصد البصري
	 نموذج التجهيزات المستخدمة

	 المصادقة على دقة التجهيزات )بواسطة جهاز قياس 
سرعة ثانوي يتم فحصه بصورة دورية(.

	 أي تفسير يقدمه السائق )ليس أساسيًا(.
	 ظروف البيئة، مثاًل: حركة السير، واألحوال الجوية، 

وحالة الطريق )ذات صلة ولكنها غير أساسية(.

اإلطار 9.3 متطلبات اإلثبات

ومن الوسائل املفيدة يف فرض االلتزام بالسرعة القصوى استخدام ساعة توقيت لقياس السرعة بني 
نقطتني على الطريق تكون املسافة بينهما معروفة سلفاً ومقاسة بدقة. وميكن هلذه املسافة أن تكون 

بني خطني موسومني بعالمات على الطريق أو بني عالمتني ثابتتني يف بيئة املوقع.
ويتوىل خمترب مستقل أو فنيون من الشرطة التصديق على دقة املعدات استجابًة لإلجراءات القانونية 

أو للسياسة املتبعة. وأياً تكن اإلجراءات، ال بد أن تكون معتمدة كبينة قانونية يف قاعة احملكمة.
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إن إثبات اهلوية ليس مطلوباً على الدوام يف حال تطبيق تكنولوجيا كامريات السرعة. وتطبق بعض 
الدوائر القضائية قانون مسؤولية املالك، أي أن مالك املركبة هو املسؤول من الناحية القانونية عن 
املخالفة ما مل يقدم تصرحياً يسمي فيه السائق املخالف وقت حدوث املخالفة املزعومة. وتطلب بعض 

الدوائر القضائية صورة شخصية للسائق، ولكن ذلك حيد من فعالية الكامريا كوسيلة للردع.
وعندما ال نستطيع يف املدى القصري تطبيق إجراءات تعتمد على الكامريا، فإن حتقيق التقيد بالسرعة 
القصوى )خاصة يف املناطق املدينية( ممكن عن طريق االستخدام الواسع ألجهزة الرادار أو الليزر 

احملمولة باليد باإلضافة إىل دوريات املرور العادية واسرتاتيجيات االعرتاض املناسبة.
إن مشهد الشرطة على مرأى من الناس وهم يعملون على ضمان التقيد بالسرعة القصوى، يكون غالباً 
أشد فعالية من إصدار خمالفات املرور. ويتغري سلوك الناس عموماً عندما يدركون وجود احتمال كبري 

لضبطهم جبرم زيادة السرعة، وإن هذا الضبط سيؤدي إىل تلقي العقاب .
وميكن الحقاً تطوير املعدات لتشمل الرادار احملمول على السيارة، وجتهيزات الفيديو املثبتة ضمن 
السيارة، واليت متثل حالياً األدوات األحدث واألكثر فعاليًة يف فرض القانون على مرتكيب خمالفات 

املرور.

ويشكل استخدام كامريات السرعة أداة عالية املردود يف إدارة السرعة. فهي توفر االستمرارية يف فرض 
القانون وحتد من التقديرات الفردية للشرطة وتلغي جمموعة العقوبات اليت تتم على حاجز دورية 

الشرطة. وهذا خيفض من احتمال ممارسات الفساد أثناء عمليات فرض القانون.

جرى التشدد في فرض القانون والعقوبات على انتهاكات 
السرعة القصوى بواسطة أنظمة فرض القانون والعقوبات 
المؤتمتة. وتم وضع أولى الكاميرات لمراقبة السرعة في 
البالد في تشرين الثاني 2003. ووصل عددها إلى 400 
كاميرا في نهاية العام 2004 )232 ثابتة و168 متحركة(. 
ومن المخطط أن تصل مع نهاية العام 2007 إلى 2000 
جهاز قيد التشغيل )بما فيها الكاميرات الثابتة والمتحركة(. 
وحوالي 75% من هذه الكاميرات مثبت في المناطق الريفية 

و25% منها في المناطق المدينية.

الوقت  في  بالكامل  مؤتمتة  القانون  فرض  وإجراءات 
الحاضر. وقد جرى تكييف النظام بحيث تتلقى المخالفات 
غرامات  األكبر  والمخالفات  ثابتة،  غرامات  البسيطة 
المخالفات، وكانت  ارتفع بشكل عام معدل ضبط  أكبر. 
العقوبات من القسوة إلى الحد الذي ردعت فيه تكرار هذه 

إيجابية جدًا. حيث  النتائج  المخالفات. وباختصار: كانت 
انخفضت الوفيات واإلصابات في نطاق قدره 6 كم من 

مكان للكاميرات الثابتة بنسبة %65-40.

الفرنسية بحدود  وانخفض معدل السرعة على الطرقات 
5 كم/ساعة خالل ثالث سنوات. وبسبب ذلك تقلص بنفس 
السرعة  تجاوز  )أي  الزائدة جدًا  السرعة  المقدار معدل 

القصوى بأكثر من 30 كم/ساعة(.

وانخفضت الوفيات حوالي 30% في فرنسا بين 2002-
2005، وهي نتيجة غير مسبوقة. صحيح أن هذا االنخفاض 
الكبير ال يعود فقط إلى تطبيق الرقابة المؤتمتة على السرعة، 
إال أن التقديرات تشير إلى أن إنخفاض السرعة، الذي لعبت 
الرقابة المؤتمتة دورًا أساسيًا فيه، هو الذي ساهم بحوالي 

75% من هذه النتيجة تقريبًا. 
املصدر: )2(

دراسة ميدانية: التشدد في فرض القانون والعقوبات لتحسين مستوى االلتزام – فرنسا
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أندريه برنامجًا عامًا لسالمة  نفذ مجلس مدينة سانتو 
الطرق تضمن استعمال منظومة رادارية لفرض االلتزام 
بالقانون. ولتحديد المواقع المناسبة للكاميرات، تم استخدام 
المعلومات الخاصة بالعوامل التالية: تدفق حركة المرور، 
معدل الحوادث، وظيفة الطريق. وقد سبق وضع المعدات 
على  اإلعالنية  اللوحات  استعملت  كما  إعالنية،  حملة 
جوانب الطرق لتوعية الجمهور بفوائد إدارة السرعة على 
السالمة. وقام بعض السائقين وبعض الجماعات السياسية 

بشن حملة مضادة معارضة للبرنامج. وقد استمرت حملة 
إدارة السرعة وتوسعت رغم المشاكل المذكورة. وكانت 
حصيلة السنة األولى انخفاض في وفيات الحوادث بمقدار 
8.6% )مقارنة بالسنة الفائتة(. بينما وصل االنخفاض في 
السنتين الثانية والثالثة إلى 17.6% و 25.7% على التوالي. 
وقامت بلدة سوماري أيضًا بتنفيذ برنامج مشابه أدى إلى 

انخفاض كبير في الحوادث وفي اإلصابات.

دراسة ميدانية: كاميرات مراقبة السرعة في سانتو أندريه – البرازيل

االستخدام اخلفي أو املكشوف للكامريات

الثابتة  تنفيذ عمليات جتمع بني الكامريات  تتضمن إحدى اسرتاتيجيات إدارة السرعة الفعالة جداً 
والكامريات املتحركة )داخل السيارات(. فالكامريات الثابتة، رغم سهولة مالحظتها أو سرعة حتديد 
مكاهنا من قبل السائقني، حتمل رسالة قوية مفادها عدم التسامح مع السرعة الزائدة، وأن الرقابة 
املباشرة مطبقة فعلياً. كما أن استعمال الكامريات احملمولة اخلفية، بوصفه إسرتاتيجية مكملة، خاصة 
الزائدة غري  أثبت فعالية عالية يف نقل رسالة قوية للسائقني بأن السرعة  املناطق املدينية، قد  يف 

قانونية وغري مسموح هبا يف أي مكان وزمان )9(.
 وقد كان املزج بني الطريقتني فعاالً جداً يف ختفيض معدل سرعات السري على املقاطع الرئيسية 

للشبكة، وأدى يف بعض احلاالت إىل ختفيض هذا املعدل إىل ما دون السرعة القصوى املعتمدة . 
وتعترب الكامريات الثابتة إجراء مفيداً أيضاً يف 
عن  النامجة  االصطدامات  خماطر  مواجهة 
السرعة يف مواقع معينة على الشبكة. وهي 
تعمل يف املواقع اخلطرة كحل فعال جداً يف 
تركيبها.  أماكن  وقوع احلوادث يف  احلد من 
يف  دورها  على  ضعيفاً  يبقى  الدليل  ولكن 
الشبكة  أقسام  بقية  يف  احلوادث  ختفيض 
لبضعة  املمتدة  الصغرية  "اهلالة"  نطاق  خارج 

كيلومرتات من موقع الكامريا.
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الشروط الالزمة لتطبيق أنظمة مؤمتتة فعالة لفرض القانون

فمن   .)10.3 )اإلطار  السرعة  لفرض  املؤمتت  الربنامج  تبين  على  الفعلية  القيود  من  الكثري  هناك 
الضروري وجود منظومات إدارية كافية يف عدد من املناطق اهلامة قبل تطبيق هذه الربامج.

دقيقة  معدات  تتضمن  موثوقة  كاميرات  	 تكنولوجيا 
لقياس السرعة، والتقاط صور واضحة، وبرامج صيانة 

فعالة.
	 نظام بريدي موثوق )وأرشيف للملكية( صالح لكافة 

الدوائر القضائية.
	 نظام مؤتمت موثوق وشامل إلصدار إجازات السوق 

وتسجيل المركبات.
	 إدخال دقيق ومنتظم للبيانات، وعمليات التحقق والنقل 
البيانات  لقاعدة  القضائية  والهيئة  الشرطة  قبل  من 

المتعلقة بالترخيص وسجل المركبات.
	 منظومة فعالة لعمليات الدعم اإلداري تتضمن: إصدار 
الستيفاء  الالحقة  واإلجراءات  المخالفات  إيصاالت 

الغرامات غير المدفوعة من "المتهربين".
	 نظام يمنع التخريب المتعمد للمعدات.

اإلطار 10.3: متطلبات الدعم الضرورية لفرض االلتزام بالسرعة القصوى بواسطة أنظمة 
الكاميرات المؤتمتة

3-2-3 العقوبات – الغرامات، حذف النقاط وتعليق العمل برخصة القيادة 

إن الشيء األساسي يف إقامة نظام ردع فعال هو وضع العقوبات القانونية على مستوىً كافٍ من الشدة 
)10(. جيب أن تتدرج مستويات الغرامة أو حذف النقاط وصوالً إىل تعليق الرخصة حسب مستوى 
جتاوز السرعة القصوى. وقد نتج عن تطبيق نظام فعال حلسم النقاط يف بعض البلدان اخنفاض 

ملموس يف اإلصابات على الطرق.

جربت حكومة ويلز الجديدة - في محاولة منها لزيادة 
مفعول برنامج إدارة السرعة الذي تطبقه - مضاعفة حذف 
النقاط لمرتكبي مخالفات السرعة الزائدة في عام 1999. 
ومن النتائج التي حققتها هذه التجربة التي استمرت 45 
يومًا "فترات العطلة فقط" بما فيها اإلعالن عن العقوبات 

وتعزيز فرض القانون: 

% انخفاض الحوادث المميتة بحدود 43-27	 

% انخفاض الوفيات على الطرق بحدود 30-27	 

	 حوالي مليون دوالر قيمة الدعم اإلعالمي اإلضافي
	 مستويات عالية من الوعي والدعم من المجتمع

. انخفاض في المخالفات المرورية 	 
املصدر: )11(

دراسة ميدانية: زيادات حذف النقاط وآثارها - ويلز الجديدة، استراليا

القصوى، يصبح من  للسرعة  الطفيفة  التجاوزات  ترتتب على  اليت  املخاطر  النظر يف  عندما منعن 
الضروري أن يعكس مستوى العقوبة الواقعة على كل مستوى لتجاوز السرعة املخاطر النسبية على 
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احلياة اليت يسببها هذا التجاوز. وقد يشكل سحب رخصة القيادة بشكل مؤقت )أو إلغاءها يف حاالت 
السرعة الزائدة جداً( عامل ردع فعال يف وجه السرعة الزائدة. وتطبق بعض البلدان عقوبة اإللغاء 
الفوري لرخصة القيادة عند ضبط السائقني يف حالة جتاوز للسرعة القصوى  مبقدار 25 كم/ساعة 
أو أكثر. وهناك عقوبات أخرى تشكل ردعاً فعاالً مثل:حجز املركبة أو مصادرهتا يف حالة السرعة 

املتهورة أو تكرار السرعة الزائدة. 
بتنفيذ  الصارم  االلتزام  الرخص على ضمان  الشرطة وسلطات منح  بالغة األمهية قدرة  تعترب  كما 

العقوبات اليت تفرضها، من مثل: السحب املؤقت، أو التجريد )فقدان األهلية( أو اإللغاء. 

عقوبات عدم االلتزام بالسرعة القصوى

ميكن استخدام طرائق متنوعة لفرض القانون.
اليت تصدر يف الفرتة الفاصلة بني إصدار القانون اجلديد وموعد سريانه.  مذكرات اإلنذار 	 

وحتيط هذه املذكرات سائقي املركبات والدراجات علماً بأهنم قد ارتكبوا خمالفة مبوجب القانون 
اجلديد، وأن العقوبة ستفرض حبقهم يف املستقبل يف حالة خرقه.

اليت تصدر مبوجب خمالفات مكتوبة أو يتم تسليمها يف نقطة ارتكاب املخالفة.  العقوبات الثابتة 	 
وهي تفرض على السائقني دفع غرامة يف إحدى املديريات )قد تكون منفصلة عن مديرية 

الشرطة( يف تاريخ حمدد )الشكل 2.3(. 
لضمان العمل الفعال هلذه الطريقة، جيب إنشاء قاعدة بيانات تسجل فيها كافة املخالفات. 

وتقوم بعض البلدان بفرض غرامة فورية يف موقع املخالفة، وحيصل ذلك عندما يتم حترير خمالفة 
فورية حبق السائقني أو الدراجني الذين يقودون بسرعة زائدة تستدعي دفع الغرامة. وجيب حتديث 
هذه األنظمة فوراً لضمان عدم حدوث أية معامالت نقدية يف نقاط االعرتاض، واالحتفاظ بنظام 

تدقيق كامل ألي معامالت مالية. ويؤدي ذلك إىل التقليل من ادعاءات الرشوة والفساد واحملاباة.
اإلجراء  قبيل  من  للسرعة  اخلطرية  املخالفات  على  وتطبق  القيادة:  رخصة  أو  املركبة  مصادرة 
القانوني الشامل أو عند تكرار املخالفات. ولكن هذا اإلجراء ال يطبق بالعادة إال بعد فشل اإلجراءات 

األخرى.
ل  املخالفات  ارتكاب  عن  السائقني  ردع  على  يعمل  الذي  السوداء  النقاط  أو  النقاط  حذف  نظام 
قانون السري . وجيب تعميم هذا النظام على كافة البلدان. وهو يتطلب من السلطات املخولة بإصدار 
اإلجازات أن حتتفظ بسجالت دقيقة لكافة األفراد احلائزين على رخصة قيادة، كي تدرج فيها أية 
إدانة مبخالفة تصدر حبق أي منهم. وحسم النقاط هو شكل من العقاب جيري فرضه عند ارتكاب 
خمالفات معينة لنظام املرور. ويكون سجل حذف النقاط خالياً لدى كل سائق عند إصدار رخصة 

القيادة أو إجازة املتدرب.
ما يتم فرض  إذا ارتكب السائق خمالفة تستدعي حذف النقاط. وغالباً  وترتاكم النقاط احملسومة 
غرامة إضافة إىل حذف النقاط. ويستمر مفعول حذف النقاط عدداً من السنوات )ثالث سنوات على 
األغلب(، وحيدد القانون العقوبات املفروضة عندما يصل عدد النقاط احملسومة إىل حد معني، مثالً: 

إلغاء رخصة القيادة بعد حذف 12 نقطة أو أكثر.
ملزيد من األمثلة حول العقوبات املطبقة على انتهاكات السرعة ، راجع امللحق 3.
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3-3   تغيري السلوك – التوعية العامة

توصلت دراسات البحث والتقييم إىل نتائج متفاوتة حول العالقة بني التوعية العامة املكثفة وبني املخاطر 
املتعلقة بالسرعة الزائدة وتغريات سلوك السرعة عند السائقني )12(. ويقضي االستنتاج العام بأن 
احلمالت اإلعالمية الكثيفة حول السالمة على الطرق قد تغري الوعي واملواقف، ولكن الدليل على أهنا 

تغري السلوك يف غياب فرض القانون يبقى غري كافٍ.
ومع االعرتاف بضرورة فرض القانون، تتوفر أسباب منطقية تدعو إىل اعتماد التوعية العامة لشرح 
أو  الطريق  من  جزء  أي  على  السرعة  معدالت  ختفيض  وفوائد  الزائدة  للسرعة  املرافقة  املخاطر 

الشارع. 

3-3-1 التسويق االجتماعي والتوعية العامة

قد تتمحور أهداف محالت إدارة السرعة يف بعض األحيان حول كسب أكرب تأييد اجتماعي ممكن 
لإلجراءات ذات التأثري على سلوك مستخدمي الطرق، مثل: التشريع، عقوبات أشد، املزيد من اإللزام، 

الشكل 2.3   عملية فرض العقوبات الثابتة وحسم النقاط

إصدار مذكرة بحق السائق على 
جانب الطريق

اجراءات االستماع والصياغة 
النهائية

إصدار انذار الستيفاء الغرامة

النقاط المحذوفة المسجلة

تحضير الشرطة إليجاز جلسة 
عدم الدفعاالستماع

ال تصل أية مدفوعات في الوقت المحدد 

يتم إرسال رسالة بالموافقة 
)تنصح بعدم الدفع(

دفع

)ليس إلى الضابط المنفذ(

دفع

يدفع السائق الغرامة، تنتهي القضية 
وتسجل المخالفة

النقاط المحذوفة 
المسجلة

يرفع السائق اعتراضًا على 
المذكرة
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تغيريات يف هندسة الطرق أو املرور. وبعبارة أخرى: اهلدف هو خلق الطلب على إدارة السرعة. إن ختفيف 
بعضاً من معارضة اجملتمع جيعل عمل احلكومة أكثر سهولة.

من املهم أن ندرك أن الثقل املأساوي للكوارث اليت حتدث يف بعض األحيان جراء السرعة الزائدة لن 
تغري من السلوك الشخصي للسائقني ولكنها قد تشكل دعوة إىل العمل، أو قد تكون سبيالً جلذب 
االنتباه إىل أمهية التهديد الذي حييق باجملتمع. إن استخدام اإلعالن يف التأثري العاطفي على الناس 
قد يساعد يف إقناعهم بوجود مشكلة هامة تستدعي املواجهة. عندما يدرك اجملتمع أن السرعة الزائدة 
هي قضية هامة ينبغي العمل على فهمها، فإنه يصبح مستعداً لتعلم املزيد حوهلا، وتأييد األعمال 

اهلادفة إىل التخفيف منها.
يبني املقرران 1 و2 العالقة بني الزيادة الطفيفة للسرعة وبني زيادة خماطر التصادمات املميتة النامجة 
عنها. وجيب نقل هذه الرسالة إىل الناس مع الزمن باستخدام ما يناسب العادات احمللية. كما جيب 
دعمها مبختلف السبل لتكوين وعي واسع بالرسالة نفسها ومبدى خطورهتا. وعلى السكان أن يتفهموا 
تغيري  إىل  تدعوهم  اليت  واحلاجة  فوائدها  يعرفوا  وأن  القصوى،  بالسرعة  لاللتزام  الداعي  السبب 

سلوكهم يف هذا املضمار. 
قد يكون من األفضل البدء حبملة معلومات عامة حول السرعة مع طرح أقل قدر ممكن من القضايا 
اخلالفية مثل: زيادة خطورة احلوادث تنجم عن الزيادة الكبرية يف السرعة. ومثة موضوع آخر أقل 
إثارة للجدل ويبدي الناس غالباً اهتماماً مبعرفته وهو أن املسافة الالزمة للتوقف ختتلف باختالف 

السرعة أو األحوال اجلوية أو خصائص سطح الطريق.
كما توجد حاالت أخرى أيضاً تستدعي استخدام اإلعالن املسبق لتوصيل املعلومات املتعلقة بزيادة 
مستويات فرض القانون كي نتجنب ردود الفعل العدائية ضد الشرطة، وحيصل ذلك يف حالة تغيري 

القوانني، مثل حالة اعتماد سرعة قصوى جديدة أقل.

جرى في عام 2005 تقييم فعالية اإلعالنات المتلفزة التي 
قامت بها اللجنة الوطنية للسالمة على الطرق في غانا. 
وقد دارت اإلعالنات حول القيادة بسرعة زائدة والقيادة 
تأثير الكحول، واستهدفت سائقي السيارات  السيئة تحت 
العامة. وتم تنظيم حلقة نقاش ضمت 50 سائقًا من أربع 
مدن، وتناولت المسائل التالية: التغطية، وضوح ومالءمة 

الرسائل، اقتراحات تحسين العملية.

وأشار معظم المشاركين إلى أن الرسائل كانت واضحة 
ومناسبة. حيث وصل البث التلفزيوني إلى كافة المشاركين 
في هذه المجموعة المدينية. ولكنهم أكدوا ضرورة استخدام 
وسائل أخرى للوصول إلى السائقين الذين ال يملكون أجهزة 
المطويات )نشرات مطبوعة توزع على  تلفزيون مثل: 
نطاق واسع( والبث اإلذاعي. وشكلت اللغة مشكلة خاصة، 
ألن اإلعالنات كانت باللغة اإلنكليزية وبلغة اآلكان )وهي 

اللغة المحلية األكثر شيوعًا(، وأراد المشاركون أن تتنوع 
لغة الرسائل لتغطي المزيد من اللغات الرئيسية في غانا.

لم يكن رأي بعض المشاركين واضحًا بخصوص السلوك 
وأيد  باتخاذه.  المشاهدين  تطالب  اإلعالنات  كانت  الذي 
على  السالمة  في  للشرطة  أكبر  اشتراك  المشاركون 
قبل  استيعابها من  وتم  اإلعالن  الطرق. وصلت رسالة 
معظم المستهدفين. وشملت الفرص المتاحة لتقوية الرسائل 
اللغات  عدد  وزيادة  أخرى،  إعالمية  وسائط  استخدام 
السلوك.  في  المقترح  التغيير  على  والتأكيد  المستعملة، 
أنشطة  زيادة  الطرق عبر  العامة على  السالمة  وتزداد 
السيئة  الزائدة والقيادة  بالسرعة  المتعلقة  القوانين  فرض 

تحت تأثير الكحول. 

املصدر )13(.

دراسة ميدانية: تقييم فعالية الرسائل المتلفزة حول السالمة على الطرق – غانا
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دور الشخصيات العامة كمثل أعلى

يف أي محلة هتدف فيها احلكومة إىل إجراء تغيري عميق يف سلوكٍ متأصّل )مثل السرعة الزائدة( لدى 
نسبة كبرية من جمتمع السائقني، من املفيد السعي للحصول على موافقة السياسيني وكبار الرمسيني 
وكوادر الشرطة وسلطة الطرق كي يلتزموا بالسرعة القصوى أثناء قيادهتم ألداء مهامهم – وليس مع 
السائقني العاملني فقط. ويعترب احلصول على تأييد "قادة الرأي" واملشاهري لربنامج السرعة ذا فائدة 

كبرية يف احلصول على الدعم اجلماهريي.
إن وجود تصور لدى اجلمهور بأن املسؤولني الرمسيني أو السياسيني يتجاوزون القانون ليس عامالً 
مساعداً يف هذا املضمار. كما أن احلصول على التزام هؤالء باحرتام السرعة القصوى ميثل طريقة 
مفيدة جداً لتقييم تأييد احلكومة لتغيري هذا السلوك. وسيكون مبثابة مقياس ملستوى استعدادهم 

لدعم التغريات املطلوبة.

3-3-2 زيادة إحساس الناس بأهنم مراقبون من قبل الشرطة

إن احتمال ضبط السائقني وحترير خمالفة حبقهم يف بعض البلدان هو أكثر ترجيحاً من وقوع حادث 
خطري هلم. وبالتايل فإن احتمال تأثري الضبط والعقاب على اختيار األفراد للسرعة أكرب من احتمال 
تأثري خوفهم من وقوع االصطدام. واالعتقاد بأن القانون يطبق على السرعة له تأثري أقوى على السلوك 

من الرسائل املتعلقة مبخاطر اإلصابة النامجة عن السرعة الزائدة.
تشري الدراسات إىل أن اجلمع بني محالت التوعية العامة وفرض االلتزام بالسرعة القصوى يؤدي إىل 
ختفيض كبري يف احلوادث النامجة عن السرعة )14(. ومن املرجح أن تؤدي إعالنات وسائل اإلعالم 
اليت هتدف إىل زيادة القناعة بأن كل سائق خمالف للسرعة سيضبط، وأنه إذا ضبط  سيتلقى عقاباً 

كافياً، إىل ردع ذلك السلوك. 

3-3-3  حوافز االلتزام بالسرعة

تقدم بعض البلدان حوافز للسائقني )رغم تواضعها غالباً( مكافأة هلم على التزامهم بالسرعة القصوى 
)وقوانني الطرق األخرى(. والفائدة املتوقعة من هذه احلوافز هي حتسني قبول اجلمهور لإلجراءات 
فيكتوريا  الشأن يف مدينة  املطبقة هبذا  إحدى اخلطط  تقدم  بالسرعة.  االلتزام  املشددة يف فرض 
االسرتالية، حسماً قدره 30% على رسوم جتديد رخصة القيادة للسائقني الذين مل يرتكبوا أية خمالفة 

)ألي من قوانني الطرق( يف السنوات الثالث املنصرمة.
إن دور احلوافز يف ختفيض حوادث االصطدام غري معروف ويتوقع أن يكون قليالً، ولكنها متثل تقديراً 
)ولو حمدوداً( من جانب احلكومة ألولئك السائقني الذين مل يرتكبوا أية خمالفة، وبالتايل ختفف من 
وطأة التشدد يف تطبيق القانون، باملعنى السياسي للعبارة. إن تقديم "اجلزرة" )املكافأة( ميكن أن يكون 

فعاالً يف دعم "العصا" )العقوبة(، وهي السلوك األكثر شيوعاً. 



ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

71

 ؟
عة

سر
ال
ة 
ار
إد

ا 
وا

أد
 : 
3

رأي حول تدريب السائقين  

إن تدريب السائقين خارج الطرق العامة بعد الحصول على رخصة القيادة ليس فعااًل عادة في 
تخفيض المخاطر. ويعتقد الباحثون أن التدريب اإلضافي لزيادة مهارة السائقين قد يؤدي إلى قيادة 

أكثر مخاطرة بسبب االعتقاد أن اكتساب مهارات أعلى في القيادة يسمح بسرعات أعلى.

املصدر: )15(.

3-3-4  الربامج اجملتمعية

يندفع الناس أحياناً يف اجملتمعات احمللية الختاذ مبادراتٍ خاصة لتخفيض املشكالت النامجة عن 
السرعة الزائدة. وترتاوح هذه املبادرات من محالت التوعية احمللية أو قيام أفراد اجملتمع احمللي ببناء 
املطبات أو أية وسائط أخرى لتخفيف السرعة على الطرق السريعة، وصوالً إىل إنزال عقوبات مباشرة 

بالسائقني الذين يتسببون بالقتل أو باإلصابة عندما يقودون بسرعة كبرية يف املدن والبلدات.
ويظهر هذا النوع من األنشطة مدى اهتمام السكان هبذه املشكلة، لكنه خيلق مشكالت إضافية إذا 
مل يستند على اخلربة بشؤون السالمة على الطرق. على أية حال، ولكن كسب مشاركة اجملتمع يف 
شؤون السالمة على الطرق وإدارة السرعة يعترب وسيلة فعالة للتأثري على مستخدمي الطرق بصورة ال 
تتمكن املؤسسات احلكومية من إجنازها مبفردها. كما تساعد األعمال التطوعية للمجتمع يف موازنة 

التكاليف اليت تتحملها برامج إدارة السرعة.
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3-3-5  منح رخصة القيادة والقيود على السرعة

من األمهية مبكان أثناء تعلم القيادة أن يتدرب السائقون اجلدد يف ظروف السرعة النظامية ضمن 
الشروط السائدة. ويفرتض هبم أن يتعلموا تعديل السرعة حسب تغري بيئة الطريق، حتى عندما ال 
تتوفر حدود سرعة أو إجراءات هندسية واضحة. مثال: تعترب إدارة السرعة جزء من منهاج تعليم 

القيادة يف ماليزيا.
نادراً ما يتمتع السائقون اجلدد باحلس السليم إلدراك السرعات النسبية، والبعض منهم قد يكون على 
شيء من "الغرور". وملواجهة ذلك، متنح بعض الدوائر املختصة رخص القيادة اجلديدة على مراحل. 
ويطلب أحياناً من السائقني عند بدء تعلمهم أن يصحبهم سائق جماز وأن يقودوا بسرعة قصوى أقل من 
تلك احملددة للسائقني اجملازين بصورة كاملة. ويف بعض األحيان، يرتتب على السائقني اجلدد اجتياز 
مستوى أو مستويني إضافيني قبل احلصول النهائي على رخصة القيادة، ولكل مستوى قيود سرعة 

حمددة، وأحياناً قيود على عدد النقاط احملسومة اليت قد يتلقاها السائقون دون خسارة إجازاهتم.

من  تايالند  في  الريفية  المجتمعات  من  العديد  يعاني 
السائقين الذين يقودون بسرعة زائدة أو بشكل سيئ على 
التي تمس  الحوادث  القروية، وكذلك من تكرار  الطرق 

القرويين. غالبًا ما يكون السائقون من الشباب والذكور. 

وقد تجاوز هذا السلوك قدرة عدد من الجماعات في إقليم 
"خون كاين" في شمال تايالند على التحمل، فقرروا التوجه 
مجتمعين إلى قسم الشرطة المحلي لطلب المساعدة. وقد 
أبدت الشرطة رغبة بالمساعدة، لكنهم لم يعرفوا ما الوسيلة 
الكفيلة بتعزيز فرض قانون المرور في تلك المجتمعات 

المتناثرة والمغرقة في ريفيتها.

وتم اعتماد مبادرة خاصة درب فيها القرويون على العمل 
مع السلطات )الشرطة(. وقدم لهم الزي الموحد للمساعدة 
ودعم المبادرة. لم يأخذ المتطوعون صالحية فرض القانون 
الشرطة  بمكالمة  تسمح  اتصال  بأجهزة  تزودوا  ولكنهم 

"الحقيقية" في حال حدوث أية مشكلة.

يعود دعم الشرطة لهذا البرنامج إلى سببين: الحصول على 
نفسه  الوقت  التزام أفضل بواسطة استثمار بسيط، وفي 
ضمان تفهم أفضل من قبل الناس لدورها في فرض القانون 

لمصلحة المجتمع.

إن ترتيب القرى التايالندية متشابه بصورة عامة، حيث 
تتوضع بوابتان في طرفي القرية، مما يسهل الرقابة على 
المركبات الداخلة والمغادرة. ويوجد في البوابة غالبًا كوخ 

المتطوعين. وعندما يالحظ هذا  فيه أحد  صغير، يجلس 
األخير وجود سائق مركبة أو دراجة يقود بسرعة زائدة أو 
تحت تأثير الكحول أو المخدرات، فإنه يقوم بالتحدث إليه 

ويبين له ضرورة االلتزام بالسلوك المسؤول القانوني.

بدأ البرنامج عام 2005، وساهمت فيه 35 قرية و350 
متطوعًا )بمعدل 10 متطوعين لكل قرية( منهم 200 من 
النساء. وتم اختيار المتطوعين من قبل قراهم ولم يحصلوا 
على أي مقابل مادي. وقد انخفضت اإلصابات والوفيات 

بحدود 50% منذ بدء تطبيق البرنامج.

دراسة ميدانية: مشاركة المجتمع في فرض االلتزام بالسرعة القصوى – تايالند
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3-4   احللول اهلندسية

مثة تشكيلة واسعة من احللول اهلندسية الصاحلة ملختلف استخدامات إدارة السرعة. وهذه اإلجراءات 
موصوفة بتفصيل واسع يف خمتلف الكراسات واألدلة اإلرشادية. وليس يف نيتنا استعراض أو تكرار 
كل هذه املعلومات هنا )املراجع املقرتحة هي: 1، 16، 22(، لكننا ندرج أدناه استعراضاً شامالً للحلول 

املتاحة، باإلضافة إىل عدد من الدراسات امليدانية اليت أثبتت فعاليتها يف مواجهة مشكلة السرعة.
تتضمن احللول إما هندسة أو إعادة هندسة الطريق لتشجيع السرعة املنخفضة، أو حتويل الطريق 
وبيئته إىل مكان أكثر تساهالً، أو أكثر "وضوحاً تلقائيا". كما تتوفر حلول هتدف إىل فصل مستخدمي 
الطريق، وخاصًة املكشوفني منهم كاملشاة واملركبات ذات العجلتني، عن املسببات احملتملة لالصطدامات 

اليت تتسبب بوقوع إصابات.

3-4-1  احللول املطروحة لتخفيف سرعة املركبات اآللية

الطرق  املرور والسالمة على  إدارة  اليت أعدها مهندسو  "الفيزيائية"  توجد جمموعة من اإلجراءات 
لتشجيع أو إجبار السائقني على القيادة بصورة أبطأ. جنح الكثري من هذه احللول يف توليد شعور 
بعدم الراحة عند القيادة بسرعة تتجاوز احلدود املعتمدة أو القانونية. ومن األمثلة على هذه احللول: 
املطبات أو املنصات على عرض الطرق، تضييق الطريق أو "نقاط التضيق"، الدوارات )املستديرات(، 
رسم عالمات على الطريق، اإلشارات والبنى املادية اليت ترشد السائقني إىل تغري الظروف وبالتايل 
ضرورة ختفيف السرعة، باإلضافة إىل استخدام الكامريات الثابتة يف بعض األحيان كوسيلة بديلة 

لتهدئة حركة املرور أو كأداة لتخفيف السرعة.
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املطبات اهلرمية واملسطحة يف مناطق عبور املشاة وعند نقاط التقاطع 

بيئات  املطبات( فعاليتها، خاصًة يف  السريعة )مثل  الطرق  املفردة على  املرتفعة  "البنى"  أثبتت  لقد 
الطرق املدينية. لكن مقاطع مرتفعة أكثر طوالً تصدر إشارات مسعية وملسية عند املرور فوقها ميكن 
أن  تشكل خياراً جيداً للتأثري على السائقني، وذلك لتخفيف حركة املرور السريعة عند االقرتاب من 
منطقة تتبدل فيها الظروف املرورية، مثل نقطة تقاطع تأتي بعد مسافة طويلة على طريق سريع. 

ويطلق على هذا اإلجراء اهلندسي أحياناً اسم "شريط التحذير".
 

وبالتالي  اإلسمنت  من  المنحرف  شبه  المطب  يصنع 
فهو سهل البناء. ويبلغ ارتفاعه 10 سم، وطول االنحدار 
الجانبي 1 متر لكل جانب –يتوافق مع درجة انحدار1 إلى 
10. ويبلغ طول السطح 7 متر تقريبًا، وينبغي أال يقل عن 4 
متر، وعن 7 متر على األقل على الطرق التي تسير عليها 
الباصات. وهدف هذه المقاييس هو الوصول إلى السرعة 
للسيارات و10 كم/ساعة  المطلوبة وهي 30 كم/ساعة 
للباصات ولبقية المركبات الثقيلة. ويمكن إطالة االنحدار 
الجانبي إلى 1.7 متر إذا كانت السرعة المطلوبة 40 كم 
للسيارات )و20 كم للمركبات الثقيلة(، وإلى 2.5 متر إذا 
كانت السرعة المطلوبة 50 كم للسيارات )30 كم/ساعة 

للمركبات الثقيلة(، لكن االرتفاع يبقى دائمًا 10 سم.

اإلشارات والعالمات 

يجري تحذير السائقين بصورة مناسبة قبل طلب تخفيض 
سرعتهم. ويتم ذلك بواسطة خطوط سوداء وصفراء على 
قبله  تحذير بوجود مطب  إشارة  المطب ووضع  منحدر 
تمثل  الشارع مهمة رغم كونها  مباشرة. وتعتبر إضاءة 
مشكلة أحيانًا عند التطبيق في غانا. ويجب االنتباه إلى أن 
السرعة القصوى قرب المطب يفضل أن تتغير إلى حدود 

السرعة المطلوبة أي: 30 كم/ساعة.

التأثير

لقد انخفضت السرعة بشكل واضح، وأصبح العبور في 
هذه النقطة أكثر سهولة وأمنًا بالنسبة لمستخدمي الطريق 
المرفوعة. ولكن، البد من  المنطقة  بناء  بعد  المكشوفين 

إجراء تقييم أكثر شمواًل لهذا األثر.

دراسة ميدانية: المنطقة المرفوعة )المطب شبه المنحرف( في تامال – غانا

 مقطع عرضي للمنطقة اإلسمنتية المرفوعة، 10 سم ارتفاع، 1
م طول المنحدر، السرعة المطلوبة 30 كم/ ساعة

 المنطقتان المرفوعتان مائلتان على كل جانب من الجزيرة
المركزية لتخفيف السرعة قبل الشريط المخطط
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المطب هو إجراء فعال لتخفيف السرعة، يوضع على 
سطح  من  بقليل  أعلى  جوانبه  وتكون  الطريق  عرض 
الطريق، ويصنع عادًة من اإلسمنت البيتوميني أو العادي 
أو من المطاط. مقطعه العمودي قد يكون شبه دائري أو 

قطع مكافئ.
ويجب تصميم أبعاده بحيث يحافظ على سالمة المركبات 
الحاجز  عند  نهايتيه  أن  من  التأكد  وينبغي  تعبره.  التي 
الحجري لحافة الطريق ال تشكالن أية إعاقة لمصارف المياه 
الشارع. ويجب وضع إشارات واضحة أو عالمات  في 
لتحذير السائقين بوجود مطبات على مقطع الطريق، وعادًة 

ما يطلى المطب ذاته بعالمات عاكسة للضوء.
تجبر المطبات السائقين الذين يقودون بسرعة زائدة على 
تخفيف سرعتهم قبل نقاط التقاطع. وعند وقوع حالة طارئة، 
تخفف الفرملة أثناء السرعة المنخفضة من مخاطر التصادم 
مع المركبات على الطرق المتقاطعة. ويعتبر المطب وسيلة 
قليلة وفوائد عملية كبيرة.  بتكلفة  السرعة  لتخفيف  فعالة 
ويجري تطبيق هذا الحل على نطاق واسع في نقاط التقاطع 

في البالد نظرًا ألدائه الفعال.
ظروف مقاطع الطريق حيث توضع المطبات

جانغهاي  إلى  تايشينغ  من  الممتد  الطريق  مقطع  يعتبر 
من طريق جينغانغ في مقاطعة غانغ دونغ طريقًا ثانويًا 
يوجد  إذ  الصغيرة.  التقاطعات  من  الكثير  فيه  نموذجيًا 
63 نقطة تقاطع مع الطرق المحلية الريفية في مسافة ال 
التي ال  الثانوية  التقاطع  نقاط  تتجاوز 40 كم. وتتصف 
تأخذ سمات واضحة، بأنها غالبًا نقاط ميتة بالنسبة لسائقي 
الطرق الرئيسية. كما يفتقر مستخدمو الطرق المحلية إلى 
الوعي بقواعد السالمة، ومن الشائع جدًا رؤية الجرارات 

والدراجات النارية والمشاة يدخلون إلى الطريق السريع 
للمركبات بصورة غير صحيحة مما يؤدي إلى عدد هائل 

من حوادث المرور.
لقد قتل 14 شخصًا عام 2004 نتيجة حوادث المرور على 
هذا المقطع من الطريق، وتبين أن مشكلة السالمة الرئيسية 

هنا هي مخاطر نقاط التقاطع الثانوبة.
خطة التنفيذ

تحسنت نقاط التقاطع على طول هذا المقطع في كانون األول 
2004. وجرى وضع إشارات لتحذير السائقين من وجود 
نقاط تقاطع مع الطرق الفرعية ومواقع هذه النقاط. وبنيت 
مطبات إسمنتية على الطرق الفرعية )قبل نقاط التقاطع 
المركبات  لتخفيف سرعة  الرئيسية مباشرًة(  الطرق  مع 
المقتربة من الطريق الرئيسي. وبلغت أبعاد المطبات التي 
يظهر مقطعها العمودي شكل شبه منحرف: 450 سم طواًل، 
و36 سم عرضًا، و6سم ارتفاعًا. وتم طالء سطح المطبات 
بدهان أصفر وأبيض عاكس للضوء. ووضعت إشارات 

"خفف السرعة" قبل المطبات للفت انتباه السائقين.
نتائج التنفيذ

انخفض عدد حوادث االصطدام بصورة كبيرة منذ وضع 
المطبات  استخدمت  وقد  التقاطع.  نقاط  على  المطبات 
في ضبط السرعة على الطرق ذات التصنيف األقل في 
أيضًا. مثاًل:  فعاليتها  مقاطعات ومناطق أخرى، وأثبتت 
الطرق  بين  التقاطع  نقاط  المطبات على عدد من  أقيمت 
الثانوية والرئيسية في مدينة بويانغ من مقاطعة إقليم خونان 
عام 2004. وأدى ذلك إلى انخفاض عدد االصطدامات 
الضحايا  انخفاض عدد  بالتوازي مع  التقاطع  نقاط  على 

بحدود 61% مقارنة بعام 2003.

دراسة ميدانية: التحكم بالسرعة بواسطة المطبات على الطرق الفرعية المؤدية إلى نقاط تقاطع 
         – الصين     

 ترتيب وضع مطبات السرعة 
على طريق ثانوي يتقاطع مع 

طريق رئيسي
طريق سريع
باتجاهين 

مطب سرعة

طريق ريفي سريع
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استخدام البوابات على مداخل البلدات أو القرى 

تستخدم طريقة "البوابات" كوسيلة للتنبيه إىل وجود نقطة حتول )وعادةً ما تكون مدخالً إىل قرية أو 
إىل موقع خطر على الطريق( حيث يكون ختفيف السرعة مطلوباً من السائقني.

السيارات  سائقي  انتباه  جلذب  خمصصة  شديد  بوضوح  مرئية  حلول  على  البوابات  هذه  تعتمد 
والدراجات، وتتضمن: 

	 إشارات ضخمة تشري إىل وجود مدخل إىل موقع يرتاده عدد كبري من املشاة وغريهم من 
مستخدمي الطرق املكشوفني

	 وضع عالمات على إسفلت الطريق لتضييق عرض املسرب مبا يف ذلك طالء املنصفات ملسافة 
قصرية على األقل

	 وضع إشارات كبرية تبني حد السرعة القصوى املعتمد )وهو أقل من احلد املطبق على الطريق(.
	 وضع عالمات على سطح الطريق تشري بشكل واضح إىل أن هذا املدخل يؤدي إىل تغيري يف بيئة 

الطريق
	 استخدام حلول معمارية وريفية مثل حواجز وبوابات األوتاد، أو الكثبان الرتابية، أو اجلدران 

احلجرية.

وتستخدم العالمات أيضاً لإلشارة إىل حدود االقرتاب 
من معابر املشاة، أو إىل تغريات أخرى يف البيئة املرورية 
تتطلب من السائق ختفيف سرعته لدواعي السالمة. 
مثالً: يساهم استخدام خط أبيض مثلم يف املنتصف 
إضافًة إىل خطني متعرجني على طريف املسرب يف 
مدخل وخمرج املعرب يف تنبيه السائقني بطريقة مناسبة 

إىل االقرتاب من ممر مشاة. 

الطرق  المكتظة على أحد  التقاطع  نقاط  اشتهرت إحدى 
وقام  االصطدام.  حوادث  نقطة  بأنها  غانا  في  السريعة 
المهندسون عام 1999 بوضع سلسلة من أشرطة الدبابيس 
المحدبة في مسافة االقتراب من نقطة التقاطع. وتم استخدام 
التي  انشاء هذه األشرطة  في  الحراري  البالستيك  مادة 
بلغ عرض كل شريط منها 500 مم على كامل عرض 
الطريق. كانت هذه الدبابيس ذات مسقط دائري وبلغ ارتفاع 
قمتها 25 مم عند وضعها. وقد جرى تحذير السائقين حول 

هذه األشرطة بوسطة إشارات على جانب الطريق.

ووجدت دراسة مقارنة نفذها معهد أبحاث وإنشاء الطرق 
أن عدد االصطدامات السنوية انخفض بحدود 35% بعد 

تطبيق هذا الحل من قبل إدارة السرعة. وكشف مراقبو 
سلوك السائقين في الموقع بعد فترة من وضع هذا الحل 
وقد  بالسير بسرعة زائدة،  استمروا  السائقين  أن بعض 
الذي أصاب األشرطة بسبب  السبب هو االهتراء  يكون 
حركة المرور لدرجة أصبحت ال تصدر ضجة أو ال تسبب 
الشعور بعدم الراحة عند عبورها. وهذا يشير بوضوح إلى 
أن تصميم قوام شريط الدبابيس المحدبة وصيانته عامل 

بالغ األهمية لنجاحه. 
املصدر: )23(

لمزيد من المعلومات حول "حلول تهدئة حركة المرور" 
في غانا، انظر الملحق 4.

دراسة ميدانية: شريط الدبابيس المحدبة على نقاط التقاطع مع الطرق السريعة – غانا
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الدوارات )املستديرات(: 

يعترب الدوار وسيلة فعالة لتخفيف خطورة االصطدامات على نقاط التقاطع، ألنه يتطلب االحنراف 
عن اخلط املستقيم وبالتايل ختفيف السرعة للقيام حبركة االلتفاف.

إن ختفيف السرعة الناجم عن وجود الدوار على نقطة التقاطع، إضافًة إىل جتنب االصطدام اجلانيب 
بالزاوية اليمنى بسبب هندسته، يؤدي إىل ختفيض خطورة االصطدام.

وتعتمد إقامة الدوار املناسب أيضاً على التصميم املتأني للمناطق املقتصرة على املشاة، واإلشارات 
والعالمات املرئية بوضوح، ومحالت التوعية العامة الفعالة حول كيفية تعامل السائقني مع الدوار.

ال  قد  السائقني  عناية خاصة، ألن  والنارية  العادية  الدراجات  وراكيب  املشاة  وتتطلب محاية حركة 
ينجحون يف رؤيتهم بسبب تركيزهم على "أفضلية العبور" بصفتها من أهم مشاغل السائق عند اجتياز 

دوار ملزدحم.

كثيرًا ما تؤدي خطط تحسين الطرق وإعادة تأهيلها في 
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى زيادة حركة المرور 
المشكلة عندما  الحوادث. وتزداد حدة  والسرعة وزيادة 
تخترق هذه الطرق بعض القرى، مما يتطلب إجراءات 

خاصة لتخفيف السرعة وتحسين شروط السالمة. 

وتهدف الطريقة التي اعتمدت على نطاق واسع في جزيرة 
فيجي بالنسبة للقرى المتناثرة على امتداد الطرق الرئيسية 
التخفيف  إلى  أخرى(،  بلدان  في  أيضًا  معتمدة  )وهي 
التدريجي من السرعة القصوى العامة إلى حدود 50-30 
القرى. يجري استخدام شريط  كم/ساعة عند عبور هذه 
القرية  المحدبة كتحذير مسبق على مقربة من  الدبابيس 
لإلشارة إلى التجمع السكاني الوشيك. وتستخدم عالمات 
أو بوابة )مثل وضع إشارة قرية على  إلى مدخل  تشير 

جانبي الطريق( للتنبيه إلى تضّيق الطريق.  

وبصورة مشابهة، يساهم تلوين قطاع من سطح الطريق 
على صورة "مدخل" مع إنشاء مطب صغير في تشكيل 
"حدود" القرية وإعطاء السائقين ما يشير إلى دخولهم إلى 

بيئة مدينية أو بيئة خاضعة إلدارة السرعة.

 كما يمكن استخدام عدد من المطبات/المناطق الناتئة عند 
معابر المشاة على مسافات مناسبة وبارتفاعات متدرجة 
للحفاظ على حركة المرور تحت السرعة القصوى المطلوبة 
عند الدخول إلى القرى. وبعد عبور منتصف المسافة )أي: 
منطقة  أو  أعلى مطب  القرية( وتجاوز  أو  البلدة  مركز 
ناتئة، تبدأ المطبات باالنخفاض تدريجيًا حتى الوصول إلى 
المخرج أو بوابة الطرف اآلخر للقرية. يوفر هذا اإلجراء 
بيئة فعالة جدًا إلدارة السرعة على امتداد الطريق العابر 

للقرية.

دراسة ميدانية: إدارة السرعة على الطرق الريفية المؤهلة المارة في القرى – فيجي
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تضييق اجلزء املعبد من الطريق واحللول اهلندسية على املنعطفات

تغوي الطرق العريضة السائقني بالسري عليها بسرعات عالية. وقد يعود السبب إىل االعتقاد بأن 
هناك هامشاً أكرب للخطأ،

 وعليه فإن الطرق األضيق تؤدي إىل حركة مرور أبطأ. وبالتايل يساعد تضييق الطريق على أمام 
حركة املركبات اآللية على ختفيض السرعة يف املنطقة. 

بعد                                           قبل          

مع موافقة جامعة موراتووا

دراسة ميدانية: حلول "التضييق" على أحد الطرق في سيريالنكا

تحملت بلدة "ريفاس" الصغيرة التي تقع على طريق 
"بان-أميريكان" السريع عبء حوادث خطيرة جرت على 
هذا الطريق في أواسط تسعينات القرن الماضي، وأصيب 
فيها العديد من مستخدمي الطريق المكشوفين. وجرى عام 
 "Danida" 1998 تنفيذ مشروع لتهدئة المرور بدعم من
لتحسين الوضع على الطريق. وتضمن المشروع: تعبيد 
بعض المقاطع، وإقامة جزر ومواقف باصات ودوارات 

على الطريق.

إن وجود الجزر يؤدي إلى تعرج الطريق ويجبر حركة 
تؤمن  قبل عبورها. كما  التباطؤ  بالتالي على  المركبات 
الجزر مالذًا آمنًا لعبور المشاة. وتضمن مواقف الباصات 
القائمة خارج خط السير حركة صعود ونزول آمنة للركاب. 
وقد ساهمت دوارات تخفيض السرعة على معظم نقاط 
التقاطع الهامة في البلدة في تباطؤ حركة مرور المركبات. 
وأكدت الشرطة أن عددًا قلياًل جدًا من االصطدامات قد وقع 

في البلدة منذ بدء تنفيذ المشروع مقارنًة بالفترة السابقة.

وقد استمر وقوع بعض الحوادث المقتصرة على األضرار، 
كما اشتكى بعض سائقي الشاحنات من التصميم الضيق 

للطريق، وكان هذا متوقعًا على أية حال، ألن هذا التصميم 
بحد ذاته هو أحد إجراءات تخفيض السرعة، وبالتالي زيادة 
السالمة. ولم يكن استرجاع بيانات حوادث الطرق السابقة 
على تنفيذ المشروع ممكنًا للمقارنة وتقييم التأثير الدقيق لهذا 
المشروع على السالمة. ومع ذلك، ال تتجاوز نسبة تواتر 
حوادث المرور على هذا المقطع من الطريق نسبة الثلث 
مقارنًة بالمقاطع التي لم يشملها المشروع والبلدات األخرى 
على طريق "بان-أميريكان" السريع في نيكاراغوا. وهذا 
مثال جيد على تأثير التخفيضات الطفيفة في السرعة استنادًا 

إلى حلول البنية التحتية.

دراسة ميدانية: تهدئة حركة المرور في ريفاس – نيكاراغوا
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لعرض  االفرتاضي  التضييق  وحتى 
املسرب قد يؤدي إىل ختفيف السرعة. 
وحيصل ذلك من خالل عالمات مطلية 

على الطريق.
لقد مت جتريب عالمات طرق مصممة 
يف  املقاطعات  من  عدد  يف  خصيصاً 
الصني وعلى تشكيلة متنوعة من الطرق 
لتوليد انطباع جمسم ومهي بأن الطريق 
أضيق مما هو عليه )وختفيف السرعة 

بالنتيجة(. 
وأثبتت إشارات التحذير على املنعطفات 
عدد  ختفيض  يف  أيضاً  فعاليتها 
االصطدامات. كما مت استخدمت بلدان 

كثرية حلوالً أخرى مثل أشرطة الدبابيس احملدبة اليت تقطع املسرب لدى االقرتاب من املنعطف.
إن حتديد املنعطفات واملواقع األكثر خطورة يعتمد على وجود نظام بيانات كفؤ حلوادث املرور.

3-4-2  فصل مستخدمي الطرق املكشوفني

ملخاطر  املكشوفني  الطرق  مستخدمي  تعرض  عدم  لضمان  القصوى  السرعة  جيب حتديد 
اإلصابات البالغة )اإلطار 11.3(. وإذا مل يتوفر ذلك فإن البديل هو فصل مستخدمي الطرق 

املكشوفني عن حركة مرور املركبات اآللية.
ويعترب سياج محاية املشاة إجراءاً مفيداً لتحسني سالمتهم عرب توجيه العدد األكرب منهم بعيداً 
عن مواقع العبور العشوائية )خاصًة يف املناطق املزدمحة( وحنو نقاط عبور آمنة يتم جتهيزها 

مبطبات أو مبناطق ناتئة عن الطريق أو إشارات ضوئية.
وتساعد اجلزر واملنصفات املشاة على عبور الطريق بشكل مرحلي وتسهيل اختاذ القرار عليهم، كما 
يساعد توسيع املسافة اليت تفصل الرصيف عن اجلزء املعبد من الطريق على حتسني سالمة املشاة 
من خالل تقليص مسافة العبور وزمن ومنطقة تعرضهم للخطر. وهو مفيد خاصًة بالنسبة للمسنني 
وذوي االحتياجات اخلاصة من املشاة الذين قد جيدون صعوبة يف اختيار مسافة آمنة يف حركة املرور 

عند نقاط العبور التقليدية.

وال يتوفر يف الكثري من املناطق الريفية )واملدينية( أية أرصفة لعدد كبري من املشاة الذين ينتقلون 
من نقطة إىل أخرى. وغالباً ما جيرب هؤالء على السري داخل طريق املركبات. إن بناء األرصفة 

وسيلة فعالة جداً لفصل املشاة عن طرق املركبات ذات السرعات املتوسطة والعالية. 
ويف ظل غياب األرصفة وكون املشاة يسريون داخل طريق املركبات، من الضروري أن يتعلم هؤالء 

السري بعيداً عن الطريق ما أمكن، ودائماً يف مواجهة حركة املرور القادمة.
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إن املركبات غري اآللية ذات العجلتني أو العجالت الثالث اليت حتمل أشخاصاً مكشوفني تسري 
بسرعة أقل من املركبات اآللية، ولذا جيب فصلها أيضاً عن حركة مرور املركبات اآللية إذا 

أمكن. 

لم يجر  إذا  إلى خطر إصابة مضاعف  المشاة  يتعرض 
 .)24( اآللية  المركبات  حركة  عن  عزلهم  أو  فصلهم 
ويمكن تحسين مستوى سالمة المشاة وراكبي الدراجات 
من خالل إدارة شاملة للسالمة على الطرق )25،26(. 
ويعتبر إجراءًا مثاليًا إقامة شبكة من طرق المشاة وراكبي 
بمنظومة  والمرتبطة  المنفصلة  أو  المعزولة  الدراجات 
النقل العامة )27(. وتتألف مثل هذه الشبكة من أرصفة أو 
ممرات دراجات مفصولة عن الطرق، إضافًة إلى مقاطع 
اهتمام خاص  إيالء  الطرق. ويجب  بالتوازي مع  تسير 

للمعابر اآلمنة على نقاط التقاطع.

السريع  السير  من  المرور  تهدئة  إجراءات  وتخفف 
للمركبات اآللية الذي يعرض المشاة وراكبي الدراجات 
الطريق،  تضييق  تتضمن:  وهي  كبيرة،  لمخاطر 

والدوارات، وأشرطة الدبابيس المحدبة، والمطبات.

السالمة  إدارة  لبرنامج  الواسعة  الخبرة  أظهرت  وقد 
الشاملة في أوروبا أنه يمكن تخفيض حوادث االصطدام 
أطلقت  لقد  بحدود %80-15 )28،29(.   واإلصابات 
مدينة "بادن" في النمسا عام 1988 خطة إدارية نتج عنها 
تقييد السرعة في 75% من طرق المدينة بحيث ال تتجاوز 

30 كم/ساعة، وإرساء نظام نقل عام متكامل مع طرق 
للدراجات والمشاة. وانخفض معدل اإلصابات  منفصلة 
بحدود 60% )30(. وبينت الدراسات في الدانمارك )31( 
أن توفير مسارات أو ممرات منفصلة للدراجات الهوائية 
على طول الطرق المدينية قد قلص الوفيات بين راكبي 

الدراجات بحدود %35. 

إدارة  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  الدول  تختبر  ولم 
محدودة،  بصورة  إال  الطرق  على  الشاملة  السالمة 
بأن  يعتقدون  الطرق  السالمة على  ولكن بعض خبراء 
ذلك يجب أن يحظى باألولوية في المناطق المدينية لكافة 

البلدان )32(.

اإلطار 11.3 إجراءات السالمة لمستخدمي الطرق المكشوفين
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3-5   استخدام تكنولوجيا احلد من السرعة والسرعة الذكية

تؤثر سرعة االصطدام وبنية املركبات وشكلها على اإلصابات البشرية واألشكال األخرى من األضرار. 
ويتجه كثري من األحباث حنو حتسني هياكل املركبات من ناحية السالمة. وال يندرج تصميم املركبات 
يف نطاق هذا الدليل، ولكن ميكن استخدام تكنولوجيات معينة يف صناعة املركبات تساهم يف حتسني 

التزام السائقني بالسرعة.

)RSL( حمدد السرعة

إن تركيب هذه التجهيزة على الشاحنات والباصات إلزامي مبقتضى القانون يف عدد من البلدان مبا 
فيها بلدان أوروبا وأسرتاليا. 

يف البداية، فرضت اجملموعة األوروبية وضع حمددات السرعة على الشاحنات والباصات اليت تزن 12 
طن وما فوق، وجعلت حد السرعة القصوى 90 كم/ساعة للشاحنات و100 كم/ساعة للباصات. ثم 
امتد اإللزام برتكيب هذه احملددات ليشمل املركبات التجارية اخلفيفة )أكثر من 3.5 طن( والباصات 
الصغرية. تسمح أسرتاليا حبد سرعة قصوى قدره 105 كم/ساعة. ويبقى القول أن حمدد السرعة ال 
خيفض السرعة الزائدة على الطرق اليت تقل فيها السرعة القصوى عن إعداداته التلقائية، وال فوق 

املنحدرات الشديدة. 
إن حمدد السرعة إجراء يهدف إىل احلد من الطبيعة التنافسية لعمليات الشحن )ونقل الركاب( التجارية 
املؤدية إىل ضعف االلتزام بالسرعة القصوى على الطرق الريفية. إن خماطر املركبات الثقيلة )3.5 – 

4.5 طن( على مستخدمي الطرق أكرب من خماطر املركبات األخرى يف حال وقوع االصطدام.
ومن املستحسن تركيب حمددات السرعة يف املركبات الثقيلة وحتى يف مركبات اخلدمة العامة يف 

مجيع البلدان. 

إدارة  المركبات دورًا هامًا في  لعبت خبرات هندسة 
تجهيز  المركبات على طرق سنغافورة. ويجب  سرعة 
تتجاوز حمولتها 12  التي  الثقيلة  البضائع  نقل  مركبات 
أطنان  تتجاوز حمولتها 10  التي  الباصات  طنًا وكذلك 
بمحددات سرعة مرّخصة ومبرمجة على 60 كم/ساعة 
البضائع  نقل  كسرعة قصوى. كما يجب على مركبات 

الصغيرة  والباصات  تتجاوز حمولتها 3.5 طنًا  التي ال 
التي تحمل 15 راكبًا أال تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة. إن 
عدم االلتزام بذلك يؤدي إلى تحمل غرامة قيمتها $1000 
)حد أقصى(. وتحظر كافة التعديالت غير القانونية على 

المركبات.

دراسة ميدانية: أجهزة تحديد السرعة – سنغافورة
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)EDR( مسجل البيانات اإللكرتوني

تسجل هذه األجهزة، يف الدقائق القليلة اليت تسبق احلادث وأثناءه وبعد وقوعه، اخلصائص العاملة 
يف املركبة مثل: السرعة، والتسارع، وفتح الوسادات اهلوائية. وتكتسب هذه البيانات قيمة كبرية عند 

إجراء حتليل الحق تفصيلي للحادث وعند إجراء حتسينات على تصميم املركبة.
أشارت اإلدارة الوطنية للسالمة على الطرق يف الواليات املتحدة، حيث يوجد سوق كبري ملسجل البيانات 
أن استخدامه قد أدى إىل ختفيض عدد االصطدامات  للمركبات موديل 2005(،  اإللكرتوني )%60 

نتيجة ازدياد حرص السائقني )33(. 

)ISA( تكنولوجيا السرعة الذكية

السرعة  "معرفة"  على  القادرة  املركبات  يف  املستخدمة  التكنولوجيات  إحدى  إىل  التعبري  هذا  يشري 
القصوى املطلوبة اعتماداً على قاعدة بيانات معدة سلفاً هلذا الغرض وقابلة للتحديث وعلى نظام 
حتديد املواقع العاملي )GPS( الذي يشري إىل موقع املركبة. ويقوم النظام بتزويد السائق بالبيانات يف 

حال جتاوز السرعة القصوى املطلوبة.
ويوجد ثالثة أنواع رئيسية من هذا النظام: 

	 إخباري: تزويد السائق باملعلومات
	 مساعد طوعي: إعطاء اخليار للسائق يف حتديد السرعة القصوى

	 مساعد إلزامي: التدخل عندما تتجاوز املركبة السرعة القصوى )ولكن السائق يستطيع التحكم 
يدوياً(.

ويتيح  GPS ملراقبة أساطيلها وسرعات سياراهتا.  التتبع  النقل ملنظومات  يزداد استخدام شركات 
هذا اجلهاز للسائق عند استخدامه يف املركبة تعيني أفضل االجتاهات إىل مقصده، ولكنه يتيح لرب 

لمراقبة  كامل  معلومات  نظام  حاليًا  آيسالندا  تستخدم 
وتسجيل: 

	 مكان ونوعية استخدام المركبات
	 السرعة الفعلية مقارنًة بالسرعة القصوى

	 سلوك القيادة استنادًا إلى معايير محددة مسبقًا
ويستخدم نظام SAGA في أساطيل مركبات 70 شركة. 
قاعدة  في  البيانات  وتحليل  معالجة  نتائج  تخزن  حيث 
بيانات SQL. وترسل تقارير تحليل البيانات إلى المالك 
بواسطة البريد اإللكتروني. وشركة آيسالندا بوست هي 
في  كبير  تحسن  لوحظ  وقد  النظام.  هذا  أحد مستخدمي 
النظام، وشمل ذلك انخفاضًا  السائقين منذ تطبيق  سلوك 
في السرعة الزائدة وفي الحوادث. كما أدى النظام أيضًا 
إلى وفورات في تكلفة عمليات النقل، خاصًة في استهالك 

الممتدة من  الفترة  مقارنة إحصائيات  الوقود. وأظهرت 
كانون الثاني حتى حزيران 2005 مع الفترة ذاتها من عام 

2004 النتائج التالية:

% انخفاض تكلفة الحوادث بنسبة 56	 
% انخفاض العدد اإلجمالي للحوادث بنسبة 43	 

	 انخفاض عدد الحوادث التي تسبب بها العاملون بنسبة 
%51

اإلرسال  خيار  النظام  هذا  إصدارات  بعض  وتمتلك 
وقوع  عند  والغرامات  اإللكترونية  للرسائل  التلقائي 
الذاتي(. ولكن ال تزال هناك مشاكل  المخالفات )اإللزام 

أساسية في تقبل مثل هذا النظام.

املصدر: )34(

دراسة ميدانية: تطبيقات مسجل البيانات اإللكتروني )نظام SAGA( – آيسالندا



ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

83

 ؟
عة

سر
ال
ة 
ار
إد

ا 
وا

أد
 : 
3

العمل تتبع حتركاته أيضاً. مثال: متلك إحدى شركات النقل العاملة يف جنوب شرق آسيا فريقاً من 
السائقني املتفرغني املدربني أمنياً، إضافًة إىل شاحنات نقل حاويات جمهزة بنظام GPS، وهذا ما 

يبعث الطمأنينة يف نفوس الزبائن الذين ينقلون بضائع مثينة كاملعدات اإللكرتونية واملعلوماتية.
ويطلب  بعض أرباب العمل حالياً تزويد املركبات بأجهزة إنذار للسرعة أو مبحددات السرعة إما لتزويد 

السائق بالبيانات أو لتقييد املركبة مباشرةً بالسرعة القصوى احملددة مسبقاً.
ويوجد كثري من املشاكل حول مصداقية بيانات السرعة القصوى ومستوى قبول املساعدة اإللزامية 
من  اعتمادها  املطلوب  األساسية  والتكنولوجيا  السياسات  وقرارات  الذكية  السرعة  تكيف  ملنظومة 
احلكومة قبل أن تفرضها األنظمة. أما النظام اإلخباري فهو مرغوب من قبل الزبائن على األرجح، 

كما أن الوسائل الالزمة العتماده من بنية حتتية وميزات للمركبات احلديثة هي قيد البناء. 
ذكية، بسيطة  تركيب منظومات سرعة  اليوم  السيارات اخلاصة  أنواع  باإلمكان يف بعض  بات  لقد 

ورخيصة وتسمح بالتتبع االختياري لاللتزام بالسرعة.
املركبات،  السرعة يف  رقابة على  تتضمن منظومات  برامج جتريبية  التأمني  أطلقت بعض شركات 
تؤدي إىل ختفيض أقساط التأمني على امللكية وعلى اإلصابات الشخصية. وأعطت هذه الربامج نتائج 
واعدة من حيث املبدأ )2(. وتشجيع املزيد من هذه الربامج التجريبية هو موضع احملادثات اجلارية 

مع شركات التأمني يف عدة بلدان.
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3-6   إدارة السرعة من قبل أرباب العمل

غالباً ما يقع مدراء أساطيل النقل وسائقو اخلدمات العامة وسائقو الشاحنات حتت ضغط دائم لتحقيق 
األهداف. ويؤدي ذلك إىل القيادة بسرعة زائدة ولساعات طويلة: ويف كلتا احلالتني فإن النتيجة سيئة 
من ناحية السالمة على الطرق. جيب على شركات النقل أن تستوعب املخاطر النامجة عن هذا السلوك، 
وأن تدرك بأن اعتماد إجراءات السالمة على الطرق وااللتزام بالسرعة القصوى يؤدي إىل ختفيض 
التكلفة على املدى الطويل. والعناصر األساسية يف هذا السياق هي: وضع قواعد واضحة خبصوص 

احلد األقصى للمسافة اليومية املقطوعة ولساعات القيادة، االلتزام بالسرعة القصوى.
وتوجد لدى مدراء شركات النقل إمكانات كبرية لتشجيع التزام العاملني بالسرعة القصوى يف مركبات 
الشركة. كما أهنم قادرون على مساعدة السائقني على اختيار سرعات آمنة يف تنقالهتم من خالل 
اعتماد برامج وقائية. لدى بعض الشركات متعددة اجلنسية إدارة سفر واسعة وبرامج أخرى إلدارة 
للشركات  أو  للنقابات  أو  للحكومة  العائدة  املركبات  أعداد  تشكل  البلدان،  من  العديد  السالمة. يف 

اخلاصة القسم الرئيسي من كتلة أسطول املركبات الكلية على الطريق.
يستطيع أرباب العمل التأثري على العاملني الذين يستخدمون مركبات الشركة إىل مدى ال ميكن تطبيقه 
على السائقني بشكل عام. كما يستطيع أرباب العمل من خالل الرقابة على عدد وفداحة خروقات 
السرعة القصوى املؤدية إىل تلقي املخالفات املرورية أو إىل عقوبات أكرب، التأثري على سلوك السائقني 
الذين يفضلون السرعة أكثر من غريهم. وكذلك يستطيع أرباب العمل اعتماد تشكيلة من احلوافز 
أوالعقوبات لتشجيع االلتزام، حيث أن عدداً متنامياً من الشركات يتبع هذه املقاربة. ويستطيعون أيضاً 

استخدام التكنولوجيا )مثل: حمدد السرعة أو الصندوق األسود "التاكو غراف"( لتخفيض السرعة.

 "IRTE بدعم من القطاع الخاص، أتم "معهد تعليم المرور
بنجاح برنامج "إدارة مخاطر السفر" الذي غطى مسافة 
الواليات  وطرق  الوطنية  الطرق  على  كم   12,000
الطريق حسب  تقسيم كامل  الهند. وجرى  السريعة عبر 
درجات الخطورة باستخدام األلوان المختلفة. وقدم التحليل 

األخير في مطبوعتين:

كراس إدارة مخاطر السفر ويتضمن:
	 خرائط معدالت الخطورة مصحوبة بنموذج المخاطر 
المخاطر  لهذه  المعتمدة، ومزودة بصور  والتوصيات 

ولمناطق الخطر المحتملة.
	 خرائط تبين نماذج المرافق المختلفة: مواقعها والمسافات 

الفاصلة بينها.
المساعدة  الشرطة، ومراكز  لمراكز  الطوارئ  	 أرقام 
الصحية، وورشات  والمراكز  والمشافي،  المرورية، 
المهمة  والمرافق  والخدمات  والصيانة،  الخدمات 

األخرى.

خيار الطوارئ ويتضمن:
	 نقاط الحوادث الساخنة ومخاطرها

	 السرعة القصوى المقترحة حسب نموذج المخاطر
	 الوقت الالزم لقطع مسافة الطريق المحددة

. أرقام الطوارئ في مقطع محدد من الطريق	 

دراسة ميدانية: إدارة مخاطر السفر – الهند
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3-6-1  اإلجراءات القانونية

العمل كي يطرحوا مشكلة  كبرياً ألرباب  تشكل قوانني صناعة الشحن اليت تضعها احلكومة حافزاً 
إدارة السرعة مع العاملني لديهم. وجيب على احلكومة أن تشجع أرباب العمل على اختاذ دور فعال 
مبا خيص سالمة السائقني، مبا يف ذلك إدارة السرعة من خالل قانون الصحة والسالمة املهنية ومن 
خالل شروط قانون النقل. ويزداد التحديد القانوني الذي تقوم به احلكومة حول ربط مسؤولية الصحة 

والسالمة املهنية بقيادة املركبات بصفتها عمل مهين وباملركبة بصفتها مكان هذا العمل.  
مثال: ينص فصل الصحة والسالمة املهنية يف قانون العمل يف نيوزيلندا الصادر عام 1992 وتعديالته 
لعام 2002، على أن أرباب العمل يتحملون مسؤولية سالمة العاملني واملركبات أثناء العمل. ويتضمن 
ذلك العاملني الذين ميارسون القيادة أثناء عملهم: سواء كانوا سائقني أو ركاباً، أو يقودون بصورة 

منتظمة أو متقطعة، وسواء أكانت املركبة مملوكة أو مستأجرة من قبل الشركة )اإلطار 12.3(.

3-6-2  التوعية ومالحظات اجلمهور

من  غريه  وعلى  املغامر  والسلوك  الزائدة  السرعة  على  للرقابة  أخرى  طرقاً  العمل  أرباب  يستخدم 
التصرفات اخلطرة على الطريق. وجيري ذلك عرب وضع لصاقات صغرية على زجاج السيارة تطلب من 
اجلمهور كتابة مالحظاته. وهبذه الطريقة يدرك السائق بأنه إذا قاد بسرعة كبرية أو قام بأي سلوك 
خطر، فإن أحداً ما قد خيرب رب عمله. ويف بعض احلاالت، جيري االتصال مباشرة مع الشركات 
الكربى اليت حتمل مركباهتا اسم الشركة أوشعارها يف حال جتاوز سائقوها حدود السرعة أو بدا أهنم 

يتصرفون بطريقة خطرة أو غري الئقة.

يجري في أستراليا إدراج مبادئ سلسلة المسؤوليات في 
قوانين النقل، وإلى التشارك في المسؤولية بين السائقين 
والمركبات في االلتزام بكل نواحي سلسلة النقل والخدمات 
اللوجستية الملحقة. تنطبق هذه القوانين على كافة الشركات 
العاملة في سلسلة النقل والتي تساهم في إيداع وتلقي ونقل 
فيه سائق  مثاًل: في حال وقوع حادث ساهم  البضائع. 
مركبة ثقيلة بسبب تجاوزه السرعة اآلمنة من أجل االلتزام 
بجدول المواعيد، فإن شركة النقل وحتى مرسل البضائع 
قد يعتبران مذنبين في ارتكاب هذه المخالفة إذا تبين أن ذلك 
قد أثر على قرار السائق في القيادة بسرعة خطرة أو تزوير 

سجل الرحلة في السيارة. 

وتتضمن الشروط المحددة لتطبيق هذا القانون في والية 
كوينزالند ما يلي:

حكمه  في  من  أو  الثقيلة  المركبة  سائق  ارتكب  "إذا 
مخالفة قانونية متعدية، يتحمل الشخص الذي قام بالتأثير 
المسؤولية أيضًا عن المخالفة، ما لم يثبت أنه قد مارس 
ما بوسعه واتخذ خطوات ملموسة للحد من هذا الفعل أو 

إلغاء مسبباته.

يقصد بالشخص الذي قام بالتأثير األشخاص المدرجين 
أدناه، فرادى أو مجتمعين:

أي شخص، عدا المالك أو القائم على تشغيل المركبة حسب 
السجالت، يتحكم أو يؤثر مباشرًة على قرارات التحميل أو 

تشغيل المركبة عمومًا".
املصدر: )35(

اإلطار 12.3 "سلسلة المسؤوليات" في قيادة المركبات التجارية
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أهم  أحد  الزائدة  السرعة  أن  اعتبار  وعلى 
العمل،  أثناء  الطرق  املسببة حلوادث  العوامل 
لديهم  العاملني  بتوعية  العمل  أرباب  ينصح 
احلكومات  وتستطيع  خماطرها.  هذه  حول 
واهليئات األخرى أن متد يد املساعدة لتقديم 
اليت  األدوات  مثل  األساسية  التعليمية  املواد 
  TRL أعدهتا إدارة النقل الربيطانية بواسطة

لتوزيعها على شركات النقل 
)انظر

.)www.dft.gov.uk/drivingforwork 
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خالصة 

االلتزام  وفرض  السرعة،  بيئة  حتديد  على  تساعد  اليت  السرعة  إدارة  أدوات  من  جمموعة  تتوفر 
بالسرعات اآلمنة، وإعالم سائقي املركبات والدراجات بالسرعة اآلمنة املطلوبة. ومن الضروري قبل 
استخدام هذه األدوات أن نراعي الطرق املثلى يف تكييفها مع البيئة احملددة املعنية من النواحي املادية، 

واالجتماعية، والسياسية.

	 إن اخلطوة الضرورية األوىل هي تصنيف مراتب الطرق بطريقة تعكس وظيفتها يف املناطق 
الريفية واملدينية على حد سواء، وهي أداة أساسية إلدارة السرعة بطريقة منسجمة. وقد تتغري 

السرعات القصوى على طرق تنتمي لتصنيف واحد وذلك استجابًة لبعض االختالفات الرئيسية 
يف املخاطر على هذه الطرق، لكن االنسجام قضية مطلوبة ما أمكن.

	 إن حتديد السرعة القصوى املالئمة أداة ذات أمهية جوهرية يف إدارة السرعة. جيب حتديد 
اخلطوط العامة للسرعة القصوى باالستناد إىل طريقة  النظلم اآلمن  . وتؤثر عوامل مثل: 
تصميم الطريق، وحرم الطريق )استخدامات األرض على جانبيه(، وتشكيلة وتدفق املرور، 

ووجود مستخدمني مكشوفني، ونوعية املركبات، تؤثر كلها على حتديد السرعة القصوى. وجيب 
وضع إشارات واضحة إلعالم السائقني باحلدود املطبقة للسرعة القصوى.

	 من الضروري وضع قوانني وأنظمة فعالة، وتعزيزها بطرائق وممارسات فعالة يف تطبيقها، وسن 
عقوبات كافية ومتدرجة ملرتكيب املخالفات.

	 تعترب التوعية العامة أداة فعالة يف إيصال املعلومات املتعلقة مبخاطر السرعة الزائدة إىل اجملتمع، 
ويف الرتويج ألنشطة فرض القانون احلالية اليت تتعزز عرب فرض االلتزام بالسرعة القصوى.

	 توفر جمموعة من األدوات اهلندسية منخفضة ومتوسطة التكلفة فوائد سالمة مؤكدة من خالل 
تصديها ملخاطر السرعة على الطرق الريفية واملدينية.

	 تساعد التكنولوجيات احلديثة يف املركبات على االلتزام التلقائي بالسرعة. وجيب تشجيع العمل 
على تطوير املزيد منها من قبل القطاع الصناعي.

	 ال ينبغي على أرباب العمل وضع برامج عمل تتطلب من السائقني القيادة بسرعة زائدة.
	 على أرباب العمل أن يشجعوا التزام العاملني الذين يقودون سيارات الشركة على االلتزام حبدود 
السرعة. ويرتب التأكيد املتزايد على الصحة والسالمة املهنية من قبل احلكومة التزامات على 

أرباب العمل، خاصًة بالنسبة للمركبات العاملة يف النقل. 
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

عرلا املقررات السابقة كيفية تقييم أوضاع السرعة يف البلد أو اإلقليم املعين واألدوات 
املتاحة إلدارهتا، أما هذا املقرر فيشرح كيفية إعداد وتنفيذ الربنامج املطلوب لتحسني إدارة السرعة 

وختفيض احلوادث املؤدية إىل الوفيات واإلصابات اخلطرية النامجة عنها. 
ويناقش هذا املقرر األجزاء املكونة احملتملة لربنامج إدارة السرعة باستخدام األدوات اليت عرضها 
املقرر 3، واليت تتضمن: تنفيذ القانون أو تعزيزه، ومراجعة أو حتديد السرعة القصوى، وفرض االلتزام 
هبا، ووضع العقوبات املناسبة ملرتكيب املخالفات، وإعداد احلمالت اإلعالمية العامة املطلوبة، وتنفيذ 

احللول اهلندسية على الطرق. يقسم هذا املقرر إىل ستة أجزاء:
اجملتمع  يف  املعنية  األطراف  وإشراك  مع  التشاور  يعترب  والمجتمعي:  السياسي  الدعم  1.4كسب 
واحلكومة خطوة هامة قبل املباشرة بأي برنامج إلدارة السرعة. ويناقش هذا اجلزء كيفية تأمني 

التأييد واألعمال املطلوبة إلعداد برنامج جيد إلدارة السرعة.
2.4 األطراف المعنية وأدوارها: يعترب حتقيق دعم واسع النطاق من قبل األطراف املعنية أمراً أساسياً 
للنجاح يف تنفيذ برنامج إدارة السرعة. ويقدم هذا اجلزء اإلرشادات الالزمة إلعداد جمموعات عمل 
املعنية غري احلكومية،  األطراف  ذات  العمل  الالزم جملموعات  واإلطار  املعنية،  لألطراف احلكومية 

ويقدم املشورة حول استدامة هذا الدعم.
3.4 إعداد خطة العمل: بعد انتهاء النقاش اجلاري لتحديد املواضيع واألهداف ومؤشرات األداء، 
يأتي دور التشاور حول اخلطوات املطلوبة إلعداد خطة عمل تستجيب لتلك األهداف. ويقدم هذا 
اجلزء اإلرشادات حول اإلجراءات املرعية أثناء اختيار أدوات إعداد اخلطة، مبا فيها االستخدام األمثل 

للموارد.
4.4 االستعداد للتنفيذ: يطرح هذا اجلزء اإلجراءات القانونية، وفرض االلتزام، والتخطيط والتدريب 

وإعداد اإلجراءات اهلندسية املطلوبة لتنفيذ برنامج إدارة السرعة.
5.4 إعالم الجمهور والتأثير عليه ومشاركته: حيدد هذا اجلزء السبل الكفيلة بتخطيط وتنفيذ 

احلمالت اإلعالمية ومحالت التوعية والتسويق لصاحل برنامج إدارة السرعة.
6.4 تخطيط وتنفيذ المشاريع التجريبية: من املفيد دوماً جتريب واختبار املشاريع املخططة قبل 
االستثمار يف الربنامج وتنفيذه على مستوى البلد ككل. ويعدد هذا اجلزء فوائد إطالق املشروعات 

التجريبية )الرائدة( كجزء من برنامج إدارة السرعة. 
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4-1( كسب الدعم السياسي واجملتمعي

يعتمد جناح برنامج إدارة السرعة بصورة شبه كلية على كسب تأييد السياسيني وكبار أصحاب القرار 
السرعة  أو  السرعة  أية شواهد على اختاذ  يف اجملتمع، وكذلك اجملتمع احمللي ككل. عندما تظهر 
الزائدة وضعاً إشكالياً يف بلد أو منطقة ما، فال بد واحلالة هذه من احلصول على دعم السياسيني 
)وأصحاب القرار اآلخرين( إلعداد أو تعزيز خطة إدارة السرعة. وجيب أخذ الزمن الذي حيتمل أن 

تستغرقه هذه العملية باالعتبار أثناء عملية التخطيط.

4-1-1( ضرورة تقديم أدلة مقنعة
تعترب السرعة قضية خالفية شديدة، لذا جيب إعداد برنامج ختفيض السرعة بعناية شديدة لكسب 
التأييد الضروري للمجتمع واحلفاظ عليه )اإلطار 1.4(. وحتى بعد تقديم األدلة على وصول مشكلة 
السرعة والسرعة الزائدة إىل حدود األزمة، ال بد من التسليم بضرورة تأييد السياسيني وأصحاب 
القرار إلعداد أو تعزيز برنامج إدارة السرعة. ورغم االلتزام الشخصي لبعض السياسيني بربنامج إدارة 
السرعة وقضايا السالمةعلى الطرق، فإن معظمهم حباجة إىل االقتناع بأن اجملتمع يدعوهم للمبادرة 
إىل العمل هبذا اخلصوص )إطار 2.4(. وألن إدارة السرعة تقيد بالضرورة سلوك القيادة وخياراهتا، 

فإهنا تولد عند طرحها ردود فعل سلبية لدى بعض قطاعات اجملتمع يف أغلب األحيان. 
إن استثمار الوقت واجلهد يف جذب اهتمام األطراف املعنية وإشراكها يف برنامج إدارة السرعة عمل 
يستحق العناء، وكذلك التواصل مع اجملتمع لشرح مقاصد الربنامج. ويتضمن التواصل مع اجملتمع 
تفعيل منتديات النقاش االجتماعي مع جمموعات التمثيل واجملالس االستشارية. كما ميكن تطوير 
مسامهة األطراف املعنية من خالل جمموعات العمل. ومن املستحسن البدء بعملية "تسويق" للربنامج 
لدى اإلدارات احلكومية املعنية أو األشخاص املرشحني ليكونوا شركاءً رئيسيني يف تنفيذه. فبهذه 
الطريقة، ميكن هلؤالء أن يساعدوا يف تسويق الربنامج على أوسع نطاق، لتحقيق هدف هنائي يتمثل 

خبلق طلب جمتمعي من شأنه أن يؤدي إىل ضمان االلتزام السياسي.
ولتحقيق أوسع تواصل مع اجملتمع، يتم عادةً استخدام الصحافة املطبوعة واإلعالنات، اليت غالباً ما 
تلفت االنتباه إىل مواد متوفرة على شبكة االنرتنت. وحيتاج اجملتمع إىل وقت كافٍ ليتكيف مع القوانني 
اجلديدة والتغريات املرافقة ألشكال فرضها، كما إىل وقت ضروري الستيعاب التغريات يف السرعة 

القصوى أو يف البنية التحتية. 

الكثافة  ذات  البلدان  من  عدد  حكومات  استجابت  لقد 
المرورية العالية لقلق الجمهور حيال تغيير السلوك من 
بالسرعة )مثل استخدام  المؤتمت  خالل فرض االلتزام 
الكاميرات(، عبر إيقاف العمل بالسلوك الجديد أو خفض 
الوقت.  لبعض  أن طبق  بعد  التلقائي  اإللزام  مستويات 
وتتأثر تكلفة السالمة على الطرق تأثرًا كبيرًا على المدى 

الطويل جراء القيام بهذا النوع من اإلجراءات، لذلك ال بد 
من إبداء عناية فائقة لضمان ديمومة هكذا إجراءات قبل 
وضعها موضع التطبيق. ويجب جمع المعطيات الالزمة 
عن المجتمع واالعتماد على السياسيين للداللة على كيفية 
وقابلية عمل هذه البرامج، وإال فإن المخاطر كبيرة بأن تقوم 
أقلية ال تريد تغيير السلوك بالتأثير السلبي على الحكومة.

اإلطار 1.4 الحصول على دعم المجتمع
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

4-1-2( ضمان مسامهة أقطاب احلكومة
مواصلة  حيوياً  أمراً  يصبح  التنفيذ،  مرحلة  إىل  اإلعداد  مرحلة  من  باالنتقال  الربنامج  يبدأ  عندما 
برامج  وتؤثر  الرئيسية.  الوزارات  املوظفني احلكوميني داخل  لكبار  الفعال  التشجيع على االخنراط 
فرض االلتزام بالسرعة ذات النطاق الواسع، وخصوصاً املؤمتتة منها، على عدد كبري من الناس. ومن 
املهم بصورة خاصة أن ختضع املبادرات التنفيذية لرقابة فعالة، وأن يتم رفع تقارير منتظمة عن نتائج 
التطبيق أوالً بأول إىل مسؤويل احلكومة البارزين. وحيثما أمكن، جيب إعطاء السياسيني دوراً عاماً 
يف إعالن مبادرات إدارة السرعة، مما يؤدي إىل تعزيز التزامهم وثقتهم بتلقي التقارير الكاملة عن 

تطورات هذه املبادرات.

جيب أن يتلقى الوزراء تقارير منتظمة عن سري التنفيذ وعن أية مشاكل تنشأ أثناء العمل. فأحد جوانب 
وظيفة القيادة يف املؤسسات الرئيسية يكمن يف تزويد احلكومات باملعلومات الضرورية كي تستجيب 

بالسرعة الكافية لردود فعل اجملتمع على مبادرات إدارة السرعة. 
وتشكل التقارير املوجزة املكتوبة بصيغة "سؤال وجواب"، واليت تقدم شرحاً وافياً عن أسباب اإلجراءات 
املتخذة وتعداداً مدعوماً بالشواهد للفوائد املتحققة، طريقة هامة ملساعدة احلكومة وزيادة احتماالت 

جناح ودميومة الربنامج.
كما يعترب مفيداً إجراء تواصل مع قادة الرأي يف اجملتمع احمللي. فهم ميثلون طرفاً حيوياً لديه القدرة 
على هتدئة حدة النقاش اجلاري يف وسائط اإلعالم الشعبية. ويعترب دورهم حمورياً يف احملافظة على 
تام على جمريات  إبقاءهم على إطالع  امللموسة. ولذا جيب  التغيري  تأثريات  دعم اجملتمع يف سياق 

الربنامج وكذلك عند بروز قضايا طارئة.

ال يغير الناس سلوكهم فور تلقي األوامر من الحكومة، 
ما لم يقتنعوا بعد عملية تفكير لم يكونوا في السابق واعين 
لها. وخير مثاٍل على ذلك استخدامهم للطرق، التي تتشابك 

بطريقة معقدة مع شؤون حياتهم اليومية.

سلوك  في  تغييرًا  أمانًا  أكثر  الطريق  جعل  ويتطلب 
مستخدميه – إما استجابًة للتغيرات في البنية التحتية أو 
أو  واإلعالن  والتدريب  التوعية  بتأثير  أو  المركبات، 
خضوعًا لألنظمة وفرض القانون. ويتأثر التقدم في تنفيذ 
التغيرات بمدى قبول الناس لها. والمثال الدائم هو حزام 
األمان في المملكة المتحدة. فأحزمة األمان متاحة فيها منذ 
عقدين، ولكن نسبة استخدامها من قبل السائقين وركاب 
المقاعد األمامية كانت تزداد بشكل بطيء إلى أن وصلت 
إلى 40% قبل أن تصبح إلزامية. ولكن ما أن طبق اإللزام 
الناس  إقناع  بالطبع  الممكن  النسبة. من  حتى تضاعفت 

بقبول قضية ما كانت محل معارضتهم سابقًا، لكن ذلك 
فيها ليس حتميًا. ويزيد  الوقت والنجاح  يستغرق بعض 
دور وسائط اإلعالم من تعقيد التقييم في حاالت كهذه بسبب 

نفوذها وتفسيرها للرأي العام.

بالتغطية  المنتخبون  الممثلون  يتأثر  أن  المفهوم  من 
اإلعالمية لتلك السياسات وقبول األعمال المصاحبة لها 
)أو ما يبدو أنه قبول(، ولن يكون من الحكمة االفتراض 
بأن هذه التغطية تعكس بالضرورة كافة وجهات النظر. 
فمثاًل، توجد في بعض األحيان تعارضات حادة في وجهات 
النظر بين تلك التي تعكسها وسائط اإلعالم الوطنية وتلك 
القيام  مهمًا  يغدو  وبالتالي  منها،  المحلية  تعكسها  التي 
بعمليات مسح علمية للرأي العام لمواجهة أية تشوهات 
محتملة يمكن لوسائط اإلعالم أن تعكسها، وتقديم النتائج 

إلى أصحاب القرار )1(. 

اإلطار 2.4 العوامل المعيقة لقبول الجمهور
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4-2( األطراف املعنية وأدوارها

يتوىل بعضهم مسؤولية  وإدارهتا.  بالسرعة  املهتمة  واملنظمات  هناك تشكيلة واسعة من األشخاص 
إدارة السرعة )وهم عادة من األطراف احلكومية املعنية( وأدوارهم مبينة أدناه. والبعض اآلخر )مثل 
شركات النقل وشركات السيارات( ال يتوىل أية مسؤولية رمسية ولكنه يرغب يف رؤية إجناز ما على 

في محاولة لتحسين النتائج الكارثية لحوادث المرور في إحدى 
الواليات الهندية، وكجزء من مشروع السالمة الشاملة على 
الطرق، وافقت األطراف المعنية على إطالق مشروع تجريبي 
ضمن برنامج إدارة السرعة المزمع تطبيقه على أحد مقاطع 
الطريق الوطني السريع. لم تكن الباصات على هذا المقطع من 
الطريق تلتزم بحدود السرعة القصوى المطبقة على المركبات 
الطريق  على طول  الريفية  والبلدات  المناطق  داخل  الثقيلة 
السريع، كما أنهم يتجاوزون هذه الحدود بصورة خطيرة. وأمل 
الناس أن يساهم فرض االلتزام الفعال بتخفيض معدل الوفيات 
واإلصابات الخطيرة، وأن يمهد الطريق نحو تنفيذ البرنامج 

على نطاق أوسع.

ولتحقيق التحسين في إدارة السرعة، كان البد تطبيق األدوات 
الواردة أدناه )وتحقيق التزام آمن بقوانين الطرق بشكل عام( 

خالل فترة المشروع التجريبي:

. 1 سلسلة من اإلجراءات الهندسية: 
	 وضع إشارات واضحة تدل على حدود السرعة القصوى 
	 وضع عالمات واضحة على خطوط المنتصف وحواف 
الطريق وحدود المسارب لتزويد المتجاوزين باإلرشادات 
المرور بصورة واضحة  وتبيان مسارب  الضرورية، 
البقاء  المشاة بسهولة من  يتمكن  للسائقين وللمشاة )كي 

خارج مسار حركة المركبات والعكس بالعكس(
	 إزالة مخالفات البناء عن الطريق المعبد المار في القرى 
الطريق  من  كم(   40( التجريبي  المقطع  طول  على 

السريع
	 وضع إشارات وعالمات "قف" و"أفضلية المرور" على 

تقاطعات الطرق مع الطريق السريع
	 رفع توصية إلى الحكومة بمنح المزيد من الصالحيات 
لهيئة الطرق السريعة لمنع البناء غير المرخص على حرم 

الطريق، وبالتالي تسهيل حركة الدخول إلى الطريق

القيام بحملة توعية ومعلومات عامة في المدارس الواقعة  2 .
على امتداد الطريق، تشرح ما يلي: 

	 مخاطر السرعة الزائدة
	 التصرفات الخطرة األخرى لمستخدمي الطريق 

	 ضرورة االلتزام بسلوك آمن بالنسبة للمشاة عند السير 
بمحاذاة الطريق )نظرًا لعدم وجود أرصفة في المناطق 

الريفية(، وعند قطعه

 كما تم تنظيم تجهيز حمالت لدعم نشاط الشرطة في فرض 
االلتزام بحدود السرعة القصوى وغيرها من إجراءات االلتزام 

بقوانين الطرق

االستعداد للقيام بنشاطات فرض القانون. فخالل األشهر  3 .
الـ 18 التي استغرقها التحضير لهذا المشروع التجريبي، 
تم تدريب الشرطة وشراء معدات ليزرية يدوية للرقابة 
على السرعة، وبالتالي أصبحت مقتضيات فرض القانون 

جاهزة للتطبيق الفوري على طول الطريق السريع.

وعندما حل موعد التنفيذ، اعتبرت الشرطة أنها غير جاهزة بعد 
لفرض االلتزام بحدود السرعة القصوى على الطريق. والسبب 
هو أن كبار مسؤولي الشرطة أفادوا بأنه في حال اعترض أحد 
عناصر الشرطة طريق أحد كبار المسؤولين أو السياسيين، فإن 
ذلك سيؤدي إلى نقل هذا الشرطي إلى مكان آخر في غضون 

أيام قليلة.

هذا يؤكد التحديات ذات الطابع الثقافي في مسألة االلتزام بقوانين 
الطرق، خاصًة قوانين السرعة، التي توجد في الكثير من البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.

لم يأخذ هذا المشروع التجريبي طريقه لإلنجاز وخاصة الجزء 
الهام منه والمتعلق بفرض االلتزام بالسرعة. وهذا يبين أهمية 
الحصول على الدعم السياسي واالجتماعي إلجراءات إدارة 
الدول  الثقافية في  المواقف  الرئيسية في  السرعة وللتغيرات 
منخفضة ومتوسطة الدخل قبل الطلب من الشرطة أن تباشر 

إجراءاتها

دراسة ميدانية: ضرورة توفر دعم قوي من الحكومة – الهند
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

طريق ختفيض اإلصابات النامجة عن السرعة. بينما يعارض آخرون اجلهود الرامية لتقييد أو ختفيض 
السرعة.

إن املدى الذي تذهب إليه األطراف املعنية - خارج إطار املؤسسات احلكومية الرئيسية املعنية بالطرق 
- يف دعم برامج إدارة السرعة هو الذي حيدد مقدار وطبيعة األعمال القابلة لإلجناز. ويعدد اجلدول 
1.4 أمثلة عن املنظمات املعنية، وأدوارها يف إدارة السرعة، واألمهية النسبية ملشاركتها، ومستوى 

العمل املقرتح الذي ينبغي عليها املشاركة فيه.

 ونظراً ألن مسؤولية السياسات والعمليات على املستوى الوطين بالنسبة ألنظمة إدارة السرعة تنقسم 
عادةً بني وزارة البنى التحتية )الطرق( ووزارة العدل أو الداخلية )الشرطة(، فال بد هلاتني اإلدارتني 

الرئيسيتني أن تتوليا التعاون احلقيقي والفاعل لتنفيذ برنامج إدارة السرعة. 
ويكتسب ذلك أمهية حامسة، ألن غياب التعاون يؤدي إىل تقليص الفعالية. تقع مسؤولية التشريع 
ملبادرات السالمة على الطرق على عاتق وزارة النقل أو هيئة الطرق، ويف بعض احلاالت على عاتق 
وزارة العدل )الشرطة(. كما تقع مسؤولية تنفيذ املسائل العملية اليت ختص وضع احلدود وإشارات 
السرعة القصوى )اليت جيب أن تتوافق مع أنظمة املرور احمللية أو الوطنية(، وتنفيذ األشغال على شبكة 

الطرق الرئيسية والثانوية، على عاتق إدارة الطرق وغالباً على احلكومات احمللية أيضاً.

الجدول 1.4 أمثلة عن أدوار األطراف المعنية في إدارة السرعة

العملاألمهيةالدوراألطراف املعنية
نصيحة، استشارةكبريةتشريع، موافقة على األعمالالقادة السياسيون واحلكوميون

نصيحة، استشارةكبريةإقرار املوازنة )أو زيادهتا(السلطة املالية
السالمة  مديرية/جملس  و/أو  الطرق  هيئة 

على الطرق )وطين(
جمموعات عملكبريةهندسة الطرق، قوانني املرور، إدارة املرور، اإلعالن

جمموعات عملكبريةاختبار وإجازة السائقنيهيئة منح الرخص
جمموعات عملكبريةهندسة الطرقهيئة الطرق )حملية(

جمموعات عملكبريةفرض قانون املرورالشرطة
جمموعات عملكبريةاالستجابة األوىلاإلسعاف / الطوارئ

جمموعات عملمتوسطةتوعية الشبابمديرية التعليم
جمموعات عملمتوسطةالعناية بالضحايامديرية الصحة

استشارةمتوسطةالدعاوة والتأييدقادة اجملتمع احمللي
نصيحة، استشارةمتوسطةالتأثري على الرأي العاموسائل اإلعالم

استشارةمتوسطةالبحث والدعاوةمعاهد األحباث 
استشارةمتوسطةالتأثري على السائقني والرقابة عليهمأرباب العمل/ صناعة النقل

استشارةمتوسطةالتأثري على السائقني وواضعي السياساتاحتادات السائقني
استشارةمتوسطةدعاوة، محالت تأييداجملموعات احمللية املهتمة بسالمة الطرق 

استشارةمتوسطةمايل، تأثريقطاع التأمني
استشارةمتوسطةإنتاج وإعالنصانعو السيارات
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4-2-1( جمموعة عمل ألطراف احلكومة املعنية 
يعترب تأسيس جمموعة عمل من األطراف احلكومية الرئيسية خطوة أساسية )الشكل 1.4(. واملطلوب 
من هذه اجملموعة هو طرح السياسات احلكومية للنقاش بصورة مفتوحة وصرحية واالتفاق على حتديد 
املسؤوليات وإقرار املوارد املطلوبة وتوجهات السياسة. وهلذه األسباب يستحسن أن تقتصر عضويتها 
على األطراف احلكومية. ويقوم اقرتاح هذه اخلطوة على االفرتاض بوجود التزام كافٍ من القيادات 

العليا يف احلكومة وإدارات السالمة على الطرق ملواجهة احلوادث املتعلقة بالسرعة )2(. 
وجيب أن تشرف جمموعة العمل املذكورة على برنامج إدارة وأن تقوده، مبا يف ذلك اختاذ القرارات 
املتعلقة باألهداف العامة وحتديد األعمال املطلوبة. وقد تستدعي هذه األعمال استخدام بعض أو 
كل األدوات اليت عرضها املقرر 3 لتحقيق تلك األهداف )تصنيف الطرق، حدود السرعة القصوى، 
حتسني بيئة الطريق وسالمة املرور، التشريع، فرض القانون، العقوبات، احلمالت اإلعالنية(. وجيب 
تأسيس جمموعات عمل فرعية عند الضرورة للتصدي لبعض القضايا اخلاصة. يتطلب ذلك التنسيق 

بني كافة األطراف الرئيسية للحصول على مدخالت الربنامج. 
 جيب على رئيس جمموعة العمل تقدير املسامهات ووجهات النظر الفردية اليت يقدمها كل عضو 
فيها إىل الربنامج. جيب تكليف األعضاء مبجموعة من املسؤوليات املنفصلة – وعادة ما يكلف كل 
عضو مبسؤولية تنفيذ أعمال الطرف الذي ميثله، فيما تقع مراقبة تقدم سري هذه األعمال على عاتق 
املتبادلة يف تنفيذ تلك األعمال.  التفاعل بني األعضاء حول سبل املساعدة  اجملموعة ككل. ويرتكز 
مثالً: قد جتد الشرطة صعوبة يف فرض االلتزام بالسرعة القصوى يف املواقع اليت تتطلب وضع حلول 

هندسية من قبل سلطات الطرق لتسهيل املهمة وجعلها أكثر أماناً وكفاءةً.
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

العمل،  تقود جمموعة  أن  الطرق  السالمة على  املسؤولة عن  الرئيسية  جيب على اجلهة احلكومية 
كما جيب منح هذه اجملموعة –عن طريق السلطة العليا يف وزاراهتا وإداراهتا- املسؤولية الكاملة عن 
تصميم الربنامج وصالحية التصرف مبوجب التوصيات، مبا فيها تنفيذ االقرتاحات امللموسة اليت 
تتطلب التفويض من قبل مسؤويل اإلدارة أو اجلهة احلكومية املعنية. ويتعني على أعضاء جمموعة 
العمل التفاوض إلقرار "مذكرة تفاهم" حمددة بني إداراهتم بغية احلصول على اقرار رمسي بالتزام 

هذه اإلدارات بالربنامج، وحتديد دورها يف التنفيذ.
إدارة  أساسية يف  يتوىل مسؤوليات  رفيع  عادة مسؤول حكومي  يرأسها  اليت  العمل،  تقوم جمموعة 
السرعة، بوضع برنامج العمل من خالل التداول داخل اجملموعة. وتتوىل جمموعات العمل الفرعية 

اليت يرأسها موظف مسؤول تنفيذ بعض املشروعات اخلاصة ضمن الربنامج.
ويوضح الشكل 2.4 أحد املخططات املمكنة لتوزيع املهمة العامة إىل مهام فرعية.

 الشكل 1.4  تمثيل إحدى مجموعات عمل إدارة السرعة

سلطة الطرق
 أو وزارة 

األشغال العامة

جمموعة 
عمل ادارة السرعة

وزارة النقل
أو سلطة منح 

الرخص

وزارة الصحة
أو خدمات
الطوارئ

الشرطة 
أو وزارة العدل

ممثل احلكومة 
احمللية

وزارة الرتبية
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الشكل 2.4  المخطط الهيكلي لمجموعة عمل إدارة السرعة

جملس إدارة
السالمة على الطرق

دور الشرطة يف 
السالمة على الطرق

دور إدارة الربنامج جمموعة عمل
 إدارة السرعة

اجملموعات 
اإلستشارية إلدارة 

السرعة

دور إستشاري

جمموعة التشريع 
الفرعية

جمموعة فرض 
القانون الفرعية

جمموعة السرعة 
القصوى

جمموعة اهلندسة 
الفرعية

جمموعة املعلومات 
العامة الفرعية

واستناداً إىل األهداف اليت تقرها اجملموعة، يتضمن اجلدول 2.4 أدناه األنشطة اليت ميكن أن تتوالها 
اجملموعات الفرعية.

الجدول 2.4 مهام مقترحة للمجموعات الفرعية في مجموعة عمل إدارة السرعة

تنفيذ املهام اخلطة / إعداد املهاماجملموعة الفرعية

	 تقييم االلتزام بالتشريعات، كفاية العقوبات 	 تقييم التشريعات واقرتاح التعديالتالتشريع

	 حتديد طرائق وتكنولوجيات فرض القانون وكيفية فرض القانون

دعم عملياته
	 حتديد احتياجات الشرطة )تدريب، معدات .. إخل(

	 تعزيز فرض القانون

	 تنسيق محالت فرض القانون

	 تقييم كفاءة السرعة القصوى احلالية يف ختفيض السرعة القصوى

احلوادث
	 اقرتاح السرعة القصوى

	 عرض ومراجعة

	 حتديد احلاجاتاهلندسة

	 إعداد االقرتاحات

	 عرض ومراجعة

	 تقييم املعرفة العامةاملعلومات العامة

	 إعداد احلمالت

	 تنفيذ احلمالت

	 استشارة حول التنفيذ	 استشارة حول التخطيطاجملموعة االستشارية

	 املسامهة يف احلمالت عندما يكون مناسباً 
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

من املهم أن يتحمل الناس جزءاً من املسؤولية عن إدارة الربنامج، وأن يندفعوا للقيام باألعمال املنتجة 
يف مواعيدها احملددة، وأن يتصرفوا كمؤيدين أشداء، وأن يركزوا جل اهتمامهم على النتائج ألهنم 
يضمنون يف هذه احلالة فقط، وكيفما كان شكل التنسيق والتواصل، أال تتحول جلان العمل إىل جمرد 

"جلان ثرثرة" ال تنجز شيئاً.
وجيب ترتيب اجتماعات جمموعة العمل بشكل يسمح هلا بالتخطيط املشرتك السرتاتيجيات التنفيذ، 
وميكنها من تذليل الصعوبات العملياتية. كما جيب حتديد إجراءات العمل بصورة جيدة ووضع خطة 
عمل واضحة تستمر حتى اإلجناز النهائي. إن تنسيق الفعاليات بني خمتلف األطراف عمل صعب 
ويستغرق وقتاً طويالً، لكنه ضروري كي يقدر النجاح هلذا الربنامج. وجيب توجيه االهتمام إلرساء 
آلية للتواصل واحلفاظ على فعاليتها، بني اهليئات املشاركة وداخل كل هيئة على حدة، حبيث تضمن 
اطالع احلكومة واألطراف املعنية بشكل وافٍ على التطورات. وال يعترب نافالً اعطاء األمهية املناسبة 
لتعيني جهة قيادية تتوىل مسؤولية اإلشراف على تنسيق خمتلف عناصر ومكونات الربنامج، وترتيب 

االتصاالت العامة، ورفع التقارير إىل احلكومة وإىل األطراف املعنية.
ومن الطبيعي أن يقوم ممثلو اجلهة احلكومية يف جمموعة العمل بإعطاء صورة كاملة عن جمريات 
األمور إىل أعلى مستوى يف إداراهتم أو إىل مكاتب الوزراء يف الوزارات اليت يتبعون هلا. ومن العوامل 
اليت تساعد جمموعة العمل كثرياً وتساهم يف جناح برنامج إدارة السرعة أن تتشكل جمموعة إلدارة 
السالمة على الطرق من رؤساء اهليئات الرئيسية املعنية بالسالمة على الطرق وتباشر عملها )أي 

تشكيل جملس فعال إلدارة السالمة على الطرق(.  
إن تأسيس جلنة وزارية مؤلفة من الوزراء األساسيني، الذين تعترب سالمة الطرق من مسؤولياهتم، يقدم 

فوائد كبرية على كافة املشاريع املتصلة بالسالمة على الطرق مبا فيها إدارة السرعة.

4-2-2( اجملموعة املرجعية لألطراف املعنية األخرى
ميكن جملموعة العمل أن تتلقى املساعدة من جمموعة مرجعية أو استشارية تتألف من املنظمات املهتمة أو 

ذات املصلحة بربنامج إدارة السرعة أو تلك القادرة على تقديم مسامهات مفيدة له )الشكل 3.4(.
هلا.  رئيس مستقل  يعني  أن  أو  السرعة  إدارة  رئيس جمموعة  املرجعية  يرتأس اجملموعة  أن  وميكن 
وتزود اهليئات املشاركة يف اجملموعة املرجعية احلكومات باملعطيات واملدخالت املتعلقة باقرتاحات 
إدارة السرعة، وترفع تقاريرها وتوصياهتا إىل اجملموعة اليت متثلها خبصوص كافة املسائل موضع 

البحث.
من الناحية املثالية، جيب أن تضم اجملموعة أيضاً كل من يعترب مهماً أو ضرورياً لربنامج إدارة السرعة. 
ال بد آلرائهم أن تكون حمل تفهم وتقدير كي يتمكن الربنامج من تذليل االعرتاضات احملتملة ويتم 
قبوله من قبل أوسع القطاعات االجتماعية. ورغم أن حجم املنظمات املمثلة يف اللجنة قد يكون صغرياً 

نسبياً، ينبغي جملموعة العمل أن تقدر عالياً وجهات النظر اليت يطرحوهنا.
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4-2-3( ضمان استمرارية مشاركة األطراف املعنية
ليس من احملتمل أن تنجح أية مبادرة ما مل جتِر اتصاالت حتضريية واسعة مع األطراف املعنية ومع 

هيئات اجملتمع األوسع قبل املباشرة بأي عمل "على األرض".
وجيب وضع برنامج زمين مشرتك خاص بتنفيذ املبادرات ليساعد على تنسيق األعمال بني ممثلي 
األطراف يف جمموعة العمل، ويتيح اجملال لألطراف املعنية األخرى كي تساهم بطريقة مفيدة يف 
الربنامج. ويعترب هذا التخطيط أداة فعالة خاصًة يف جمال التنسيق بني وسائط اإلعالم احمللية والوطنية 

ويف محالت فرض القانون.
جيري تزويد األطراف املعنية باملعلومات املتعلقة بربنامج إدارة السرعة عن طريق التقارير اإلخبارية 
املنتظمة أو املوجزات اليت ترسل هلم عرب الربيد االلكرتوني أو العادي أو بواسطة االتصال اهلاتفي من 

قبل عضو جمموعة العمل املكلف بذلك أو أحد مساعديه.
وجيب ما أمكن إعطاء القادة السياسيني دوراً بارزاً يف إعالن املشاريع املتعلقة بإدارة السرعة. فمثل 
هذا اإلجراء يعزز من التزامهم ويضمن هلم االطالع الكامل على تفاصيل هذه املشاريع. كما أن مسامهة 
كبار الشرطة يف أية تصرحيات أو اسرتاتيجيات عامة تكتسب أمهيتها من تقدميها صورة عملياتية 
ميدانية إىل اجملتمع، إضافًة إىل إظهار التزام الشرطة بتنفيذ االسرتاتيجيات –رسالة مباشرة وذكية 

معاً للتأكيد على االلتزام

الشكل 3.4 نموذج عن مجموعة مرجعية لبرنامج إدارة السرعة

أخصائي
صحة و قانون

وسائط اإلعالم

أخصائيي أحباث منظمات غري حكومية
وجمموعات مدنية

اجملموعة 
املرجعية 

أرباب عمل
 يف القطاع اخلاص

(شركات تأمني)

جمموعات مهنية
(سالمة الطرق هندسة)

احتادات السائقني
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

4-3( إعداد خطة العمل 

قبل البدء بتنفيذ الربنامج الشامل، جيب وضع اخلطة اليت حتدد األهداف املطلوبة، وترتب بوضوح 
نسق األعمال الذي يبني مسار حتقيق هذه األهداف. وجيب رفد اخلطة بالبيانات، وأن ينعكس فيها 
حتليل جمموعة العمل هلذه البيانات، والقضايا احملددة يف التقييم اليت عرضها املقرر 2. كما ينبغي 
التعبري بوضوح عن املشكالت والتحديات املتعلقة بالوعي العام، والتشريع، والسرعة القصوى، وفرض 

القانون، والعقوبات.
واستناداً إىل هذه اخلطة، ميكن صياغة مقرتح رمسي باملشروع. وجيب أن يتضمن املقرتح تفاصيل حول 
دورة حياة املشروع، وتوصيف تفصيلي لألعمال املقرتحة لتحقيق األهداف وجدوهلا الزمين، والغاية 

من املشروع، والتحديد الدقيق للمسؤوليات، والتمويل املطلوب.
ويبني الشكل 4.4 مراحل إعداد خطة العمل وكيفية مالءمتها مع العمليات األخرى املوصوفة يف هذا 

الدليل. 

ميكن تنفيذ هذه اخلطوات على التسلسل، وقد ينفذ البعض منها على التوازي. مثالً: إجراء تقييم 
للوضع )كما هو موصوف يف املقرر 2( يساهم يف الوقت نفسه على األغلب يف حتفيز الوعي وإثارة 

الشكل 4.4   مراحل تخطيط وتنفيذ وتقييم برنامج إدارة السرعة

٢

٣

٤

٥ب

٦

٧

٥أ

دراسة األدوار املتاحة (املقرر٣)

تأسيس جمموعة العمل (املقرر٤)
 

املوافقة على األهداف وإعداد خطة العمل 
(املقرر٤)

تقدير التكلفة، ختصيص املوازنة واملوافقة عليها
(املقرر٤)

اخلطة وفعاليات التنفيذ
(املقرر٤)

التقييم (املقرر٥)

اختيار األدوات املناسبة لألفعال املطلوبة
(املقررين ٣،٤)

تقييم الوضغ (املقرر٢)
١
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االهتمام السياسي، الذي ميثل أحد األهداف املطروحة يف خطة العمل. ويوجد املزيد من البحث املعمق 
حول إعداد خطة عمل تتعلق بالسياسة الوطنية يف القسم )3(.  

غري  املعنية  وباألطراف  الرئيسية  احلكومية  باجلهات  املنوطة  األعمال   3.4 اجلدول  يلخص 
احلكومية.

4-3-1( وضع أهداف الربنامج
مثة يف كل برنامج إلدارة السرعة عدد من األهداف املتفاوتة يف أمهيتها. ويبني اجلدول 5.4 الرتاتبية 
املقرتحة هلذه األهداف، إضافًة إىل عينة عن مؤشرات األداء ملحقة بكل مستوى من هذه الرتاتبية. 
وتظهر يف أسفل اهلرم جمموعة منوذجية عن األعمال أو التدخالت احملتملة، وهي تشكل أسس أي 

خطة عمل إلدارة السرعة.
 وقد جرى وضع هذه األسس للحصول على نتائج أو أهداف مرحلية )تظهر بعض األمثلة يف املستوى 
املتوسط من اهلرم( تعمل بصفتها مؤشرات واضحة على التقدم باجتاه النتائج أو األهداف النهائية 

املطلوبة: 
ختفيض االصطدامات الناجتة عن السرعة واملؤدية إىل وفيات وإصابات خطرية )كما هو واضح يف 

قمة اهلرم(. 

الشكل 5.4   هرم أهداف إدارة السرعة ومؤشرات األداء

ختفيض السرعة الفصوى، زيادة ردع السرعة الزائدة من خالل فرض
االلتزام بالسرعة الفصوى و العقبات، حتسني بنية الطرق إلعاقة

السرعة الزائدة
حتسني املوقف العام من إدارة السرعة

متعلقة بالسرعة:
•  وفيات/١٠٠٫٠٠٠ شخص

•  وفيات/١٫٠٠٠٫٠٠٠ مركبة كم 
•  وفيات/١٠٫٠٠٠ مركبة

• وفيات/عدد احلوادث

•  معدل سرعة التدفق احلر
•  نسب السائقني/راكيب الدراجات الذين 

يسريون ضمن وحتت وفوق السرعة القصوى
•  بأية مقادير هم قريبون من أو أعلى أو أدنى 

من السرعة القصوى  

معدالت االلتزام بسرعة قصوى أقل  •
زيادة ساعات وفعالية فرض القانون  •

التحسينات اهلندسية  •
املوقف العام من فرض االلتزام بالسرعة،  •

 احلدود األقل، العقوبات األشد. 

اخنفاض حدوث القيادة بسرعة زائدة
عن حدود االلتزام املقبولة

زيادة اعتماد السائقني لسرعة السري 
اآلمنة

املتوافقة مع الظروف السائدة

اخنفاض عدد
وخطورة التصادمات

النامجة عن السرعة 
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

جدول 3.4   أمثلة عن المهام التي توكل إلى مختلف األطراف المساهمة في إدارة السرعة
!

السلطات احمللية 
والوطنية 

)حسب   اهليكلية 
احلكومية( 

	 يتخذ أصحاب القرار على خمتلف مستوياهتم أدواراً هامًة يف إدارة السرعة. وينبغي إعالمهم بكافة فعاليات الربنامج قدر 
املستطاع، مثل: الفرق بني التكاليف االجتماعية والتكاليف اخلاصة، والتأثري على تقبل اجلمهور ملختلف اسرتاتيجيات 

وأدوات إدارة السرعة، وحقيقة أن "الشعبية" ليست بالضرورة معياراً جيداً إلدارة سرعة مستدامة
	 على وزراء النقل أن يعملوا بتعاون وثيق مع وزراء الصحة والبيئة، ألن لتخفيض السرعة فوائد جلية على القطاعات 

األخرى أيضاً
	 جيب إعداد رؤية مشرتكة خاصة بتقليل تأثري وزيادة دميومة منظومات النقل من قبل السلطات الوطنية واحمللية املسؤولة 
عن: النقل، الطاقة، ختطيط النقل، البيئة، الصحة، العدل، التعليم، الشرطة، بالرتافق مثالً مع: حكومات األقاليم، اإلدارات 

األخرى املسؤولة عن ختطيط استخدام األراضي
	 السلطات الوطنية مسؤولة عن حتديد السرعة القصوى العامة )على املستوى الوطين(. وهبذا املعنى، جيب األخذ باالعتبار 

أفضل تناغم ممكن للسرعة القصوى العامة بني البلدان/ األقاليم
	 ألن انسجام اإلجراءات يعزز مصداقية احلكومة بني الناس، جيب على احلكومات أن حترص على توحيد إجراءات الرقابة 
على السرعة يف الطرق املتشاهبة، سواء على املستوى الوطين أو على مستوى األقاليم أو على املستوى احمللي، وفيما بني 

تلك املستويات.
	 ينبغي على السلطات إعداد اتفاقيات متعددة األطراف للرقابة على سرعة السائقني األجانب وعلى قطاع املسافات الطويلة 

)الدويل( لسري احلافالت والشاحنات وكذلك السيارات 
	 ينبغي على السلطات أن تتبنى إجراءات وقائية لتوعية اجلمهور مبخاطر السرعة الزائدة وتبيان األسباب املنطقية الداعية 

إىل تبين إجراءات إدارة السرعة.   

	 حتديد وظيفة كل طريق ومراجعة السرعة القصوى احلالية: التأكد من مالءمتها ووثوقيتها، مما يؤدي إىل تسهيل مهمة السلطات احمللية
فرض االلتزام هبا

	 حتديد مناطق السرعة املنخفضة املتكاملة مع خطة النقل احمللية
	 ضمان وجود سياسة داعمة إلجراءات إدارة السرعة، مثالً: إن إعداد خمطط يتعلق بقضايا السرعة قد يكون وسيلًة ناجعًة 

إلشرتاك صانعي القرار على املستوى احمللي.

دوائر الشرطة /     
وزارات الداخلية 

	 التأكد من أن إجراءات فرض السالمة على الطرق تسري بالتوافق الكامل مع سياسات إدارة السرعة
	 فرض  السرعة القصوى  بكافة الوسائل الفعالة املمكنة وضمن املوارد املتاحة .

صناعة 
املركبات

	 مواصلة اجلهود املتعلقة بوسائل السالمة الفاعلة واملنفعلة للمركبات
	 اقرتاح وترويج برامج تساعد السائقني على التقيد بالسرعة القصوى

	 منع الرتويج والتفاخر بالسرعات الزائدة يف احلمالت اإلعالنية.

صناعة 
التكنولوجيا

	 حبث وتطوير منظومات سهلة االستيعاب واالستخدام )خاصًة من قبل كبار السن(، وليس هلا مفاعيل جانبية ضارة. 

	 العمل على زيادة مسامهة التأمني يف السالمة على الطرق وتبين مقاربات تسمح له باالستثمار أثناء تنفيذ السياسات التأمني
والتحسينات العملياتية اليت تتعلق بالسرعة.

	  تبين مقاربات تعتمد على احلوافز. مثالً: الرتويج لتكيف السرعة الذكية، أو مسجل البيانات االلكرتوني، أو غريها من 
منظومات السرعة والسالمة، وذلك بواسطة ختفيض أقساط التأمني على السيارات املزودة هبذه املنظومات

إلجراءات وسائط اإلعالم الداعية  األسباب  إىل  إضافًة  للجمهور،  املرور  هتدئة  وفوائد  السرعة  خماطر  يشرح  تعليمياً  دوراً  	 تبين 
إدارةالسرعة

	 جتنب الدفاع املباشر وغري املباشر عن القيادة السريعة.

اهليئات
 بني احلكومات

( دوراً رائداً عن طريق   	ECMT ،تلعب اهليئات بني احلكومات )االحتاد األوروبي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
املؤمترات والندوات واللجان لدفع عملية التطوير وتبادل املعلومات ووجهات النظر. وهذا ما حيدد التوجهات والتفاعالت 
املتعلقة هبذا املوضوع بني احلكومات والناس وخمتلف الصناعات ومن ضمنها: الطاقة، املركبات، البنية التحتية، النقل، 

الصناعات اليت تقوم على النقل
	 تأسيس هيئة دولية أو برنامج تنسيق إلدارة وضمان فرض القانون الدويل على السائقني األجانب  .

	 جيب أن يتحلى معلمو القيادة بثقافة جيدة حول املسائل املتعلقة بالسرعة وتأثرياهتا، وأن يتمتعوا بالقدرة على توصيل معلمو القيادة
هذه الرسالة إىل املتدربني.  

األطراف املعنية    
األخرى

	 وتلعب دوراً هاماً يف "اعتدال" السرعة مثل: الباحثون، األطباء، املدرسون، األساتذة، الوالدين والعائلة.  

مستخدمو
 الطرق

	 تلعب مواقف وسلوك وثقافة مستخدم الطريق )سواء كان سائقاً راكب دراجة أو من املشاة( دوراً هاماً يف أي برنامج ناجح. 
ويعتمد جناح برنامج إدارة السرعة على قبول املستخدم والتزامه – سواء كان هذا القبول طوعياً أم إلزامياً.
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ميكن للهدف العام من تنفيذ نظام إدارة السرعة أن يكون ختفيض معدل السرعة أو جمال السرعة 
)ختفيض احلد األعلى( بدرجة حمددة على فئة معينة من الطرق أو على جمموعة من الطرق يف زمن 

حمدد.
وأياً تكن األهداف العامة، مرحلية كانت أم هنائية )كما هو مبني أعاله(، فال بد من النظر إليها يف 
سياقٍ أكثر حتديداً وتفصيالً بغية حتديد املهام وتنفيذها بصورة فعالة. مثالً: عادةً ما تكون إجراءات 

إدارة السرعة يف املناطق املدينية خمتلفة متاماً عن اإلجراءات املتبعة يف املناطق الريفية.

األهداف ومؤشرات األداء 
يؤدي تبين األهداف عموماً إىل إضفاء املزيد من الواقعية على برامج السالمة على الطرق وإىل استخدام 

أفضل لألموال العامة واملوارد األخرى وإىل مصداقية أكرب للعاملني على تنفيذ هذا الربنامج )4،5(.
جيب وضع األهداف ومؤشرات األداء يف بداية الربنامج. ومن ثم ميكن استخدامها للرتكيز على األعمال 

املنفذة وتتبع اإلجناز.
ويتطلب وضع األهداف استخدام بيانات أساسية حول اإلصابات وحوادث االصطدام  كي تكون هذه 
األهداف قابلة للقياس. مثالً: نشاط هادف إىل ختفيض نسبة السائقني الذين يتجاوزون السرعة 
القصوى مبقدار 10%، أو ختفيض معدل السرعة حبدود 5 كم/ساعة على مقطع معني من الطريق 
يف فئة معينة من الطرق يف زمن حمدد. وتشري خربة بعض املشاريع األخرى للسالمة على الطرق إىل 

ضرورة أن تتصف األهداف بالطموح وااللتزام على املدى الطويل )6(.
تقوم جمموعة العمل بإعداد نطاق وطبيعة األعمال اليت تقرتحها لتنفيذ األهداف املعتمدة )واليت يفرتض 
أنه متت مراجعتها يف عدد من املناسبات خالل سري العملية(، وتقر األدوات اليت ختطط الستخدامها، 
وتقدر حدود التنفيذ اجملدي يف ضوء التمويل املتاح. وميكن انطالقاً من هذه املعلومات إجراء حساب 
عقالني لألهداف. وتأخذ هذه العملية طابعاً تطورياً مع زيادة استيعاب جمموعة العمل لفوائد الربنامج 
وتكاليفه وملستوى القبول السياسي باإلجراءات احملتملة وقيامها بإعادة صياغة العوامل اخلارجية 

املؤثرة على الربنامج )االفرتاضات(. 
وحاملا تضع جمموعة العمل األهداف، ال بد من االتفاق على مؤشرات األداء اليت تبني مستوى التقدم 
باجتاه حتقيقها. ومن املهم اإلشارة إىل ضرورة وضع مؤشر األداء قبل البدء بالربنامج، كي يتوفر لدينا 
مرجع مناسب للمقارنة. إن مؤشرات األداء عبارة عن مقاييس تشري إىل التغريات يف اجلوانب املعنية 

مبا فيها التحسينات أو اإلحنرافات )7( ويف البيانات األولية األساسية مثل:
	 نسبة السائقني الذين يتجاوزون السرعة القصوى القائمة

	 توزع معدل السرعة

	 عدد ومعدل حوادث املرور والوفيات واإلصابات اخلطرية النامجة عنها. 

كما تفيد مقاييس األداء يف وضع مقاييس التعرض املروري مثل: استخدام املركبات لشبكة الطرق. 
ويتيح ذلك تقدير املخاطر النسبية، مثل عدد الوفيات يف كل مليون كيلومرت من سري املركبات، ولكن 
البيانات اليت تستخرج منها هذه املعطيات غري متوفرة دائماً. ومثة ثالث طرائق جلمع معلومات التعرض 

املروري على املستوى الوطين واحمللي وهي:
	 منظومات تعداد املرور

	 دراسات مسح عادات السري

	 كمية الوقود املباعة.

وميكن استخدام كافة هذه الطرق يف تقدير عدد كيلومرتات سري املركبات. 
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

وينبغي وجود هدف كمي حمدد لكل مؤشر، رغم أهنا قد تكون أهداف نوعية أحياناً. ولكن يف مجيع 
األحوال، جيب أن تكون واقعية )جدول 4.4(. ويتعني على األهداف أن تكون ذكية )SMART( وهو 

مصطلح إنكليزي مشتق من أوائل مخس كلمات هي:
)Specific( محدد: معرف جيدًا وواضح للجميع

)Measurable( قابل للقياس: معرفة الهدف عند إنجازه
)Agreed upon( متفق عليه: تلتزم به كافة األطراف المعنية

)Realistic( واقعي: قابل لإلنجاز بالموارد المتاحة
)Time-based( محدد زمنيًا: قابل للتتبع في عملية التقييم الدقيق لمراحل إنجازه. 

4-3-2( إقرار األنشطة
بعد قيام اجملموعة بتحديد األهداف العامة، والفئات املستهدفة ومؤشرات األداء األولية، تصبح يف 
وضع يسمح عليها بتحديد األعمال واألنشطة اليت جيب تنفيذها. وتستند القرارات اخلاصة مبا ينبغي 

عمله لتخفيض السرعة املسببة لإلصابات على أربعة معايري عامة:
) حتديد مشكالت النامجة عن السرعة )املقرر 2	 

) معرفتنا مباهية عوامل اخلطورة يف السرعة، والوسائل الناجحة يف معاجلتها )املقرران 3 و4	 
) اختيار أفضل الوسائل املالئمة لطبيعة املشكلة وللوضع السائد )املقرران 3 و4	 

) إمكانات اإلجناز الواقعية ضمن املوارد املتاحة )املقرر 4	 
أن  العمل. ومن املستبعد  اليت تستند عليها خطة  القاعدة  املناسبة هي  إن اختيار وتطبيق األدوات 
يتمكن أي إجراء )أو أداة( مبفرده من إحداث تأثري حاسم على اإلصابات وحوادث االصطدام  النامجة 

عن السرعة. 
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الجدول 4.4  أمثلة عن مؤشرات أداء تستند إلى أهداف واقعية

القيمة األولية مؤشر األداءاهلدف
للمؤشر*

القيمة املستهدفة*

ختفيض السرعة على مقطع من 
الطريق إىل السرعة القصوى 70 

كم/ساعة

	 معدل السرعة

السرعة للنسبة الـ85	 
79 كم/ساعة
90 كم/ساعة

)تقارير املسح(

70 كم/ساعة
75 كم/ساعة

ختفيض نسبة السائقني الذين 
يقودون بسرعة زائدة

القصوى  السرعة  يتجاوون  الذين  السائقني  	 نسبة 

بـ10 كم/ساعة
القصوى  السرعة  يتجاوون  الذين  السائقني  	 نسبة 

بـ20 كم/ساعة

%70
%30

)تقارير املسح(

%5   
%0.1

ختفيض الوفيات واإلصابات 
على الطرق

عند  السكان  ولعدد  مركبة  لكل  االصطدام  	 معدل 

جتاوز السرعة القصوى بـ 10 كم/ساعة
	 معدل اإلصابات اخلطرية لكل مركبة ولعدد السكان 

عند جتاوز السرعة القصوى بـ 10 كم/ساعة
	 معدل الوفيات لكل مركبة ولعدد السكان عند جتاوز 

السرعة القصوى بـ 10 كم/ساعة
	 العواقب الوخيمة الناجتة عن جتاوز السرعة القصوى 

بـ 10 كم/ساعة

’A‘’A‘ 0.8

ازدياد مستوى اهتمام اجملتمع 
مبوضوع السرعة الزائدة

	 نسبة املسح بالعينة للسكان الذين يعتربون السرعة 

بأهنا مشكلة اجتماعية وخطر رئيسي على السالمة 
على الطرق 

’B‘’B‘ 1.5

ازدياد الدعم االجتماعي ملبادرات 
إدارة السرعة

	 مستوى الدعم االجتماعي، املقاس يف تقارير املسح، 

لسلوك  الرادعة  والعقوبات  القانون  فرض  الزدياد 
السرعة الزائدة

’C‘’C‘ 2

ازدياد السائقني وراكيب الدراجات 
الذين يعملون على تغيري سلوكهم 

حيال السرعة

	 عدد السائقني/راكيب الدراجات املوافقني على عدم 

ممارسة السرعة الزائدة يف الدراسات املسحية 
’D‘’D‘ 1.5

زيادة إدراك السائقني لتشديد 
اإللزام بالسرعة القصوى

أفادت  الذين  الدراجات  /راكيب  السائقني  	 عدد 

الدراسات املسحية بأهنم يعتقدون بأن فرض االلتزام 
بالسرعة قد أصبح أكثر تشدداً من السابق

’E‘’E‘ 3

*مت استنتاج القيم )A وحتى E( باعتماد دراسات حملية ، أما العمود األخري فهو حاصل ضرب معامل التقدير احمللي هبذه القيم.
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

للطرق حسب وظائفها  إقرار األنشطة هي وضع تصنيف هرمي  أن تكون اخلطوة األوىل يف  جيب 
)املقرر 3(. قد حتتاج الوظيفة النظرية ملعظم الطرق إىل بعض التعديالت كي تعرب عن بيئة الطريق 
مستخدمني  ولوجود  الواقعية  الطريق  لوظيفة  الدقيقة  التفصيلية  الدراسة  هذه  وتوفر  احلقيقية. 

مكشوفني القاعدة الالزمة القرتاح حدود سرعة قصوى أقل على مقاطع حمددة من شبكة الطرق. 
واخلطوة املقرتحة الثانية هي الرتكيز على نوع احلوادث وموقعها. أي ينبغي حتديد املواقع أو املناطق 
ذات املخاطر العالية يف حدوث االصطدامات، واليت ميكن ختفيض حدوثها مباشرةً من خالل حتقيق 

ختفيض سرعات السري.
أنواع  للتطبيق لتحقيق ختفيضات يف  القابلة  التالية اختيار األدوات  يتم يف اخلطوة  أن  املفيد  ومن 
احلوادث أو درجة خطورهتا )جدول 5.4(. وميثل اجلدول التايل الروابط احملتملة بني خمتلف أنواع 

احلوادث يف البيئات املدينية والريفية، واألدوات القابلة لالستخدام يف تلك الظروف.

4-3-3( اختيار األدوات والتطبيقات 
القائمة، وحتقيق  املشكالت  ملواجهة  نستخدمها  أن  يرجح  اليت  األدوات  اختيار  التالية هي  اخلطوة 
أفضل مستوى ممكن من السالمة على الطرق. ويشري اجلدول 5.4 أعاله إىل بعض نقاط االنطالق 

يعمل البرنامج العالمي لتقييم الطرق )iRAP( في ستة 
بلدان، ويتولى تصنيف الطرق من ناحية السالمة ودعم 
اإلجراءات الرادعة. وقد تم تطوير وتطبيق هذه التقنيات 
في أوروبا وأستراليا والواليات المتحدة باألساس، وهي 
تستخدم اآلن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وجرى 
تصميم البرنامج وفقًا لثالث بروتوكوالت تجتمع معًا لتبرز 

العالقة القائمة بين السرعة والطاقة ومخاطر اإلصابة. 

وتتضمن البروتوكوالت المذكورة ما يلي: 
	 خرائط وتحليالت لمعدالت االصطدام الخطيرة والمميتة 

التي حصلت على الطرق الرئيسية )إذا توفرت(

	 تتبع األداء المتواصل على مقاطع محددة من الطرق 
لمراقبة عدد االصطدامات الخطيرة والمميتة على طول 

المقطع )إذا توفرت( 

	 تفتيش عملي )أثناء القيادة على الطريق( لجودة البنية 
التحتية للطرق من ناحية السالمة في بلدان عدة، لتحديد 
الحماية  ومستوى  المحتملة،  الحوادث  وقوع  أمكنة 
الذي يوفره الطريق لمستخدميه ضد الحوادث ووقوع 
الوفيات واإلصابات الخطرة عند حصول االصطدام. 
واستنادًا إلى هذه الجوالت التفتيشية تم ابتكار مؤشر 

.)RPS( الحماية على الطرق

تفتيش الطرق بداًل من بيانات حوادث االصطدام 

جرى وضع مؤشر الحماية على الطرق أساسًا للمساعدة 
في فهم أسباب االختالف في معدالت الحوادث بين مقطع 
وآخر من الطريق. وقد امتدت تطبيقاته إلى البلدان التي ال 
تتوفر فيها المعلومات أو هي غير كافية إذا توفرت. ومن 
هنا تبرز أهمية وسائل تحديد األولويات التي ال تحتاج إلى 

بيانات الحوادث.

وهكذا تسجل الطرق، التي تضمن حماية جيدة ضمن جميع 
حدود السرعة المسموح بها، نقاطًا عالية. وتسجل الطرق، 
نقاطًا  أقل كفاءة،  الحوادث  الحماية من  فيها  التي تكون 
مقبولة في حال كان نظام إدارة السرعة أكثر صرامًة. 
وعندما يكون مستوى االلتزام وتطبيق القانون ضعيفًا، 
فإن االكتفاء بتخفيض حدود السرعة القصوى لن يقلل من 
احتمال وقوع إصابات بسبب البنية التحتية السيئة. و يعطي 
قاباًل  الطريق تجعله  لكل مقطع من  المؤشر درجة  هذا 

للمقارنة مع غيره وبالتالي يقترح التدخالت المحتملة.

لمزيد من التفاصيل، راجع الملحق 5.

اإلطار 3.4 البرنامج العالمي لتقييم الطرق وعملية تفتيش الطرق
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جدول 5.4   األدوات الفعالة في تخفيض مختلف أنواع الحوادث )أمثلة( 

جمموعة تأشريية لألدوات اليت ميكن استخدامهانوع احلادثريفي/مديين

حوادث تؤدي إىل مديين
وفيات بني املشاة 

واملستخدمني 
اآلخرين املكشوفني

لتجنب  كم/ساعة    	30( اآلمن  النظلم  مستويات  مع  ينسجم  مبا  القصوى  السرعة  حدود  ختفيض 
الوفيات(

	 فرض االلتزام بتلك احلدود

	 احللول اهلندسية:
معابر مشاة خمططة ومزودة باإلشارات  – 

مطبات على معابر املشاة – 
وضع البوابات على مداخل البلدات والقرى – 

جزر للمشاة يف وسط الطرق متعددة املسارب لتحقيق عبور آمن – 

تصادمات مميتة           مديين
بني املركبات على      

نقاط التقاطع

النظلم اآلمن  مع 	  ينسجم  التقاطع مبا  نقطة  من  االقرتاب  عند  القصوى  السرعة  ختفيض حدود 
)50 كم/ساعة حد أقصى(

	 فرض االلتزام بتلك احلدود

	 احللول اهلندسية
مناطق مرفوعة أو مطبات على نقاط التقاطع – 

دوارات )مستديرات( – 
إشارات مرورية – 

جزر فاصلة – 
' إشارات وعالمات 'قف' و'أفضلية املرور للغري –

حوادث خروج             مديين
عن الطريق تؤدي        

إىل وفيات

	 ختفيض حدود السرعة القصوى 

	 فرض االلتزام بتلك احلدود

	 احللول اهلندسية
وضع إشارات ثابتة تنبه للخطر على حافة مسار املركبات على الطريق حيثما أمكن – 

حوادث خروج عن ريفي
الطريق )تؤدي غالبًا 

إىل وفيات بسبب 
السرعة العالية( 

	 ختفيض حدود السرعة القصوى لتخفيض احتمال احلوادث

	 فرض االلتزام بتلك احلدود

	 احللول اهلندسية

	 رصف جوانب الطريق
ختطيط املسارب )تعليم خطي احلواف وخط املنتصف( – 

تعديل بنية املنعطفات اخلطرة – 
إزالة األشجار واألعمدة واحلواجز األخرى )إما إزالة احلواجز أو وضع واقيات أومصدات  – 

وقاية   للمركبات( 
طالء عالمات أخطار ووضع إشارات تنبيه  – 

حتديد السرعة القصوى على الطرق ذات االجتاهني واملسربني على أال تتجاوز 70	  كم/ساعةتصادمات جبهيةريفي
	 فرض االلتزام هبذه احلدود

	 وضع مسامري حمدبة على خط املنتصف وتعليم احلاجز

	 طالء عالمات أخطار على املنعطفات ووضع إشارات تنبيه عند االقرتاب من املنعطفات

تصادمات مميتة             ريفي
بني املركبات على        

نقاط التقاطع

حتديد السرعة القصوى على الطرق الفرعية مبا ال يتجاوز 50	  كم/ساعة
حتديد السرعة القصوى على الطرق الرئيسية مبا ال يتجاوز 60	  كم/ساعة عند االقرتاب من نقطة 

التقاطع مع الطرق الفرعية
	 فرض االلتزام بتلك احلدود

	 احللول اهلندسية
بناء نقاط تقاطع على شكل حرف T – مع وجائب لتحل حمل تقاطع الطرق

وضع إشارات حتذير على كافة النقاط القريبة – 
وضع أشرطة مسامري حمدبة يف مناطق االقرتاب على الطريق الفرعي – 

ضمان إزالة كافة العوائق اليت حتجب الرؤيا حيثما أمكن – 

حوادث تؤدي إىل ريفي
وفيات بني املشاة

	 ختفيض حدود السرعة القصوى يف أماكن عبور املشاة

	 فرض االلتزام بتلك احلدود

	 فرض عقوبات شديدة على السائقني الذين ال يتوخون احلرص ويتسببون مبقتل املشاة أو إيقاع إصابات 

بالغة بينهم يف مناطق عبور املنشاة املعلمة بوضوح
	 حلول هندسية

أرصفة رئيسية على جانيب الطريق – 

جزر منتصف الطريق اخلاصة لعبور املشاة عند معابرهم – 
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املفيدة عند اختيار الطرق اليت تسمح هلذه األدوات بتحقيق أفضل النتائج. وإذا كان الطريق جديداً، 
جيب أخذ كل األدوات املطروحة يف اجلدول 6.4 يف االعتبار، مبا فيها املعايري املالئمة لتصميم الطرق 

وتصنيفاهتا.
إن موارد برنامج إدارة السرعة حمدودة، ويعين ذلك ضرورة حتديد "النشاطات ذات املردود األفضل" 
)أي اليت تؤدي إىل أكرب ختفيض يف حوادث اإلصابات اخلطرية مقابل كل وحدة إنفاق(. ويوجد املزيد 

حول هذه النقطة يف الفقرة 8.3.4

جدول 6.4   زيادة فعالية استخدام األدوات

إقرار األعمال املطلوبة )املقرر 4(حتديد املشكلة )املقرر 2(األدوات )املقرر 3(

والعقوبات التشريع الطرق  وتشريعات  قوانني  مراجعة 
احلالية

وإحكام  القانون  بتعزيز  الكفيلة  السبل  عن  البحث 
العقوبات

تقييم فعالية أو كفاءة فرض القانون وموارد الشرطة فرض القانون
)البشرية واملعدات(

إعداد اخلطط لتحسني وتعزيز فعالية فرض القانون، 
اسرتاتيجيات  جديدة،  طرائق  وضع  ذلك:  يتضمن 

مركزة، تعزيز التدريب أو املعدات اإلضافية 

حتديد السرعة القصوى 
ومناطق السرعة

عالية  كانت  إن  والتأكد  القصوى  السرعة  مراجعة 
بالنسبة للسري اآلمن

ختطيط ختطيط عملية املراجعة للسرعة القصوى. 
تقرير أفضل طريقة لتنفيذ نتائج املراجعات 

دراسة بيئة الطريق للتحقق من جودة التواصل عرب اإلشارات
إشارات السرعة القصوى ومدى صالحيتها 

يف  الضرورية  التغيريات  أو  اإلضافات  هي  ما  إقرار 
تغيريات يف  أو  اإلشارات، من أجل إجراء حتسينات 

السرعة القصوى أو السرعات املوصى هبا

تقييم بيئة الطريق الكتشاف فرص ختفيض السرعة التغيريات اهلندسية
الزائدة عرب التعديالت اهلندسية.                  مراجعة 

اخليارات اهلندسية املتاحة.

السرعة  إدارة  لتحسني  اخليارات  أفضل  حتديد 
على مستوى  اعتماداً  اهلندسية  الوسائل  باستخدام 

املوارد املتاحة

اخليارات املعلومات العامة وحتديد  اجملتمع،  ومواقف  معرفة  تقييم 
ملتابعة  أو  واملواقف  املعرفة  لتحسني  إما  احملتملة 

برامج فرض القانون

وكيفية  اتباعه  جيب  الذي  التواصل  أهداف  إقرار 
التنفيذ

تقييم أسطول املركبات لتقرير ما إذا كان حتسينها املركبات
يؤدي إىل تقليص حوادث السرعة

إقرار اإلجراءات اخلاصة بتنظيم تغيري املركبات أو 
التصميم،  )قواعد  التغيري  هذا  على  التأثري  كيفية 
ممارسة  املركبات،  يف  السالمة  مواصفات  التفتيش، 
التأثري على صانعي املركبات( وذلك لتحسني نتائج 

إدارة السرعة 



الفال4: كين نامم وننفذ برنلمج إداراة السرعة ؟

112

4-3-4( اختاذ القرارات املتعلقة بالسرعة القصوى واإلشارات
إن وضع تصنيف وظيفي يعكس األنشطة الفعلية للطرق، يوفر نقطة انطالق ملراجعة وتطوير إطار 
السرعة القصوى. وجيب أن تستند القرارات املتعلقة بالسرعة القصوى إىل مبادئ النظام اآلمن كما 

عرضها املقرر 1.

توجد جمموعة من اخليارات تتعلق بسبل تنظيم السرعة القصوى )املقرر 3(. واخليار األبرز بينها هو 
حتديد أقصى سرعة يسمح هبا كل طريق وكل مقطع على شبكة الطرق – لكافة أنواع املركبات. ويضع 
حتديد تلك السرعات مقاييس عريضة لبيئة السرعة العامة. وجيري يف هذا السياق اختاذ القرارات 
حول جواز حتديد السرعة القصوى لنماذج معينة من املستخدمني أو يف أماكن معينة أو ضمن شروط 

زمنية حمددة. ويبني اجلدول 7.4 أدناه مصفوفة تتضمن عدة اعتبارات لعينة من هذه القضايا.

4-3-5( اختاذ القرارات املتعلقة بربامج تغيري السلوك
على الرغم من أن فكرة زيادة وعي الناس وتشجيعهم على االلتزام الطوعي تبدو مثالية، إال أهنا ليست 
كافية على العموم. فقد بينت خربة السالمة الدولية على الطرق خالل العقود القليلة املنصرمة، أن 
فرض تغيري السلوك من خالل إجراءات فرض قانون املرور املدعومة دعاوياً هي أكثر فعاليًة من القيام 

حبمالت حتث الناس على اختيار السرعة األقل )9(. 
باملوارد.  تتعلق  وتبعات  سياسية  تبعات  املناسبة  األدوات  باختيار  املتعلقة  القرارات  على  ويرتتب 
ويعرض اجلدول 8.4 األسئلة اليت تربز عند اختاذ القرارات املتعلقة باألساليب الواجب تبنيها لتغيري 

السلوك.

المنظومات التي تأخذ في اعتبارها ضعف الجسم البشري 

تكشف عشوائية السلوك البشري في بيئة المرور المعقدة ال واقعية السعي لمنع وقوع كافة الحوادث. مع 
ذلك، إذا تم أثناء تصميم أنظمة النقل توجيه عناية أكبر إلى مستويات تحمل الجسم البشري لإلصابة، فإن 
فوائد كبيرة ستتحقق. واألمثلة على ذلك تتضمن: تخفيض السرعة في المناطق المدينية، وإنشاء األرصفة 
لفصل السيارات عن المشاة، وتحسين تصميم واجهات السيارات والباصات لحماية المشاة، والتصميم الجيد 

والواقي من التصادمات للروابط المتبادلة بين بنية الطريق التحتية والمركبات.
املصدر: )8( 
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الجدول 7.4   االعتبارات الكائنة وراء خيارات معينة لتحديد السرعة القصوى

االعتباراتمنوذج حتديد السرعة 

السرعة القصوى 
املتعارف عليها

السرعة القصوى القانونية اليت تطبق أ( يف  املناطق 
املعمورة، ب( على الطرق املفتوحة       يف املناطق 

الريفية – ال توضع هلا إشارات     حمددة عادةً

جيب أن تراعي مبادئ النظام اآلمن. وضع إشارات تذكري 
السرعة هو  بأن حتديد  الناس  بارزة إلعالم  أماكن  يف 

أمر ضروري

السرعة القصوى 
احملددة

سرعة حمددة بإشارات على مقطع أو مقاطع من 
الطريق

تدعمها مبادئ النظام اآلمن. إشارات واضحة ومقروءة 
التذكري، وهي ضرورية  ومنتظمة، مبا يف ذلك إشارات 

للحصول على مستوىً عاٍل من االلتزام

سائقون شباب / 
متدربون

أو  متمرن  سائق  أي  القيادة،  رخصة  على  شروط 
سائق قيد اإلجازة 

يتعرض السائق املبتدئ أو الشاب إىل خماطر وقوع حوادث 
أعلى من السائقني األكرب سناً واألكثر جتربة. وهو حيتاج 
إىل مزيد من املمارسة حتى يكتسب خربات إضافية يف 

القيادة على الطرق العامة

املركبات الثقيلة 
)الشاحنات أو الباصات(

شروط يف سجل املركبة أو سرعة بطيئة حمددة  على 
الطرق أو ضمن شروط مرورية معينة 

جيري حتديد سرعة قصوى أبطأ على الطرق العامة 
بالنسبة للشاحنات والباصات اليت تتجاوز محولتها أو 
أبعادها حدوداً معينة. من األفضل السري بسرعات أبطأ 
من أجل السالمة يف أحوال معينة على مقاطع الطريق، 
مثالً: عند املنحدرات. حتد بعض السلطات القضائية من 
سرعة املركبات الثقيلة لتخفيض الضجة املرورية ومحاية 

املمتلكات العامة 

القاطرات أو املركبات 
اليت تقطر غريها

قد ال يتوفر االستقرار يف املركبة اليت تقطر غريها من تسجيل املركبة/ القاطرة أو شروط على الرخصة
املركبات أو األشياء كي تسري بالسرعة القصوى العامة 
املقررة على مقطع الطريق. يف هذه احلالة يؤخذ وضع 

سرعة قصوى منخفضة يف االعتبار.

املدراس واملناطق 
املدينية األخرى

باملكان وقد يتم تطبيقها يف مواعيد  تتعلق  حدود 
حمددة

جيب وضع سرعة قصوى منخفضة حول املدارس نظراً 
لوجود العديد من املشاة من األطفال، اليت قد تقتصر 
على مواعيد دخول وانصراف الطالبز إجراءات مشاهبة 

يف نقاط حمددة داخل املدينة

تطبيق حدود معينة يف الزمان واملكان عندما تباشر مناطق ورشات الطرق
ورشات الطرق أعماهلا

ختفيض خماطر إصابة العاملني على الطرق. حتديد 
سرعة قصوى منخفضة يف مناطق الورشات، ويزاد عليها 

غالباً أجهزة إدارة مرور إضافية 
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الجدول 8.4   االعتبارات وراء برامج تغيير السلوك المعتمدة
Table 4.8

اعتبارات التنفيذالتدخل

قيود على الرخصة )فرض 
سرعات أقل على السائقني 
املبتدئني أو على اإلجازات 
املخصصة ألمناط معينة 

من استخدام املركبات(

	 هل يوجد نظام موثوق ملنح رخص القيادة؟ 
	 هل تقوم الشرطة بفرض االلتزام بالسرعات احملددة؟

	 هل فرض القانون إجراء عملي بالنسبة للشرطة؟ 
	 هل هناك طرق عملية لتحديد السائقني/ راكيب الدراجات الذين حيملون رخص قيادة مقيدة؟

	 هل تسمح السرعات احملددة بالتبدالت اآلمنة يف السرع اليت تقوم هبا املركبات اآللية على خط املرور؟

نقاش: إذا كانت اإلجابة على هذه األسئلة بنعم، فيجب اعتماد القيود على رخص القيادة. إذا كانت اإلجابة بال، فمن 
الضروري القيام بكل ما يلزم لتحسني نظام منح الرخص، ومساعدة الشرطة على هتيئة الشروط الالزمة لفرض 
القانون. إذا كانت البيئة املرورية القائمة غري مهيأة الستيعاب اختالفات السرعة اآلمنة، فإن اخليار األفضل هو فصل 

السائقني األبطأ عن طريق استخدام احللول اهلندسية.
الردع العام )واضح للعيان 

ولكنه غري متوقع أو فرض 
االلتزام العشوائي للسرعة(

	 هل يوجد عدد كافٍ من شرطة املرور؟
	 هل تؤدي عمليات الشرطة إىل فرض فعال للقانون؟

	 هل ميكن لعمليات فرض االلتزام بالسرعة أن تكون مرئيًة أو واضحًة؟
	 هل عمليات فرض االلتزام بالسرعة موزعة بشكل عشوائي يعطي االنطباع بأن التطبيق جاٍر "يف أي مكان، ويف 

أي زمان"؟
	 هل ميكن دعم هذه العمليات بدعاية إجيابية؟

النقاش: إذا كانت اإلجابة على هذه األسئلة بنعم، فإن الردع العام هو اسرتاتيجية شديدة الفعالية لتخفيض السرعة، 
وجيب تطبيقه بصفته على رأس سلم األولويات.. 

االلتزام فرض القانون املستهدف لفرض  املستهدفة  األماكن  أفضل  حول  الكافية  واملعلومات  الالزمة  القدرات  الشرطة  لدى  تتوفر  	 هل 
بالسرعة؟

	 هل هناك أسباب تتعلق بالسالمة على الطرق تستوجب استهداف فرض االلتزام؟
	 هل توجد جهود حمددة لفرض أنظمة السرعة؟

	 هل تدعم املنظومات القضائية والسياسية والثقافية إجراءات املالحقة القانونية؟
	 هل ميكن تقييم املشاريع؟

النقاش: إذا كانت اإلجابة على هذه األسئلة بنعم، جيب وضع برنامج فرض االلتزام املستهدف موضع التطبيق. الحظ 
بأن املزج بني الردع اخلاص والعام من خالل إصدار عقوبات مبخالفات السرعة الزائدة هو شيء مثايل. والفكرة هنا 
هي أن القناعة سوف تنشأ عند الناس عندما يتيقنون متاماً بأنه سيتم ضبطهم ومعاقبتهم على السرعة الزائدة 

وأن ذلك قد حيصل يف "أي زمان وأي مكان.
كامريات السرعة 

)املتحركة والثابتة(
	 هل يوجد متويل كافٍ لشراء املعدات واملوارد؟

	 هل الشرطة راغبة ومدربة على استخدام املعدات؟
	 هل ميكن حتديث نظام معاجلة املخالفات كي يتمكن من معاجلة املخالفات املسجلة بواسطة الكامريات بسرعة 

وفاعلية؟ 
	 هل يتوفر الدعم السياسي واإلجتماعي لفرض االلتزام بقانون السرعة عن طريق استخدام الكامريات؟

	 يف حالة الكامريات الثابتة، هل ميكن إضافة دوريات متحركة أواسرتاتيجيات أخرى لضمان االلتزام على كامل 
الشبكة؟

	 هل توجد أنظمة بيانات دقيقة ومتاحة دوماً ملنح الرخص وتسجيل املركبات؟
	 هل ميكن تطبيق تشريع مناسب لضمان جناح إجراءات املالحقة القانونية؟

أو  بتحديد  تسمح  أخرى  دعم  تكنولوجيات  أو  تشريعات  هناك  أن  أم  املالك  على  مسؤولية  توجد  	 هل 
تتبع السائق؟ 

النقاش: إذا كانت اإلجابة على هذه األسئلة بنعم، جيب استخدام كامريات السرعة. فهي أدوات فعالة جداً يف إدارة 
السرعة. وجيب أن يتحدد التوازن الصحيح بني نسب الكامريات الثابتة واملتحركة بناء على حتليل املعلومات اخلاصة 

باحلوادث وبفرض القانون. أما اختيار التكنولوجيا األفضل فيعتمد على نوع املركبات يف اجملموعة "املستهدفة"

	 هل ترغب احلكومة املنتخبة بتشديد العقوبات على خمالفات السرعة الزائدة؟زيادة العقوبات 
	 هل تقوم الشرطة بفرض التزام صارم بالسرعة عن طريق تشديد العقوبات؟

	 هل تبدي احملاكم مظاهر االنسجام واالستقامة يف إجراءات املالحقة القانونية؟
	 هل توجد اسرتاتيجيات عملية لفرض القانون تتعلق بتوجيه االهتام ضد السائقني الذين يستمرون بالقيادة دون 

رخصة، أو برخصة مسحوبة مؤقتاً أو ملغاة، أو وهم فاقدي األهلية؟
	 هل تطبق العقوبات بصورة عادلة وكافية لردع السائقني الفقراء واألغنياء على حد سواء؟

القانون  قيمة فرض  فإن  وإال  الزائدة،  للسرعة  بالنسبة  الرادع  العقوبات لضمان مفعوهلا  تنفيذ  ئيجب  النقاش: 
ستكون حمدودة. وإذا كانت احلصيلة النامجة عن زيادة العقوبات تتمثل يف انتشار سحب اإلجازات، فسيكون هناك 
زيادة يف عدد السائقني غري اجملازين. أما إذا مت االعتماد حصراً على العقوبات املالية، فإن هذه العقوبات ستكون 
ذات تأثري رادع أقل على السائقني األغنياء ولن تكون عادلة بالنسبة للفقراء الذين قد تكون سرعتهم الزائدة نامجة 

عن ضغط مهام عملهم.

يتبع يف الصفحة الالحقة.
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

4-3-6( اختاذ القرارات املتعلقة باحللول اهلندسية
العوامل  من  عدد  مراعاة  من  بد  ال 
عند اختاذ القرار حول ما هي احللول 
كجزء  اعتمادها  جيب  اليت  اهلندسية 
هذه  إن  السرعة.  إدارة  برنامج  من 
احللول قابلة لالستخدام إما يف مواقع 
معينة )أي: موقع يتصف بسرعة عالية 
للمركبات بشكل غري مناسب( أو كجزء 
إدارة  حول  تكامالً  أكثر  مقاربة  من 

السرعة على شبكة الطرق.
احلوادث  املتوقع يف  التخفيض  ويلعب 
دوراً رئيسياً يف قرارات اختيار احللول 

املناسبة. وتوجد معلومات متاحة حول التخفيض املطلوب يف احلوادث بالنسبة ملختلف حلول السالمة 

اعتبارات التنفيذالتدخل

	 هل يتوفر متويل أو موارد كافية للقيام حبملة فعالة؟التسويق االجتماعي
	 هل من حاجة إلقناع الناس أو اجملموعات بأعمال الدعم؟

	 هل توجد رسالة واضحة ومجهور مستهدف؟
	 هل لدى السلطات املعنية مهارات إبداعية ووسائل اتصال كافية للقيام حبمالت فعالة؟

النقاش: يعترب التسويق االجتماعي أداة فعالة يف كسب الدعم االجتماعي الضروري إلدارة السرعة. لكن هذا النشاط 
ال يستطيع مبفرده أن حيقق تغرياً يف السلوك الفردي أو اخنفاضاً يف احلوادث النامجة عن السرعة. من املفيد أن 
نأخذ باالعتبار التسويق االجتماعي الذي يستهدف جمموعات معينة، مثالً السائقني املمتهنني: استهدافهم من 

خالل أرباب عملهم.
	 هل توجد أشياء حمددة جيب أن يعرفها الناس كي تساعدهم على االلتزام بالسرعات القانونية واآلمنة؟التعليم املدرسي والعام

	 هل يتلقي املستهدفون املعلومات بصورة جيدة؟
	 هل يكمِّل تعليم الوالدين التعليم املدرسي؟

	 هل يؤدي االستيعاب األفضل ملخاطر السرعة إىل دعم أكرب إلدارة السرعة؟

النقاش: تساعد توعية اجلمهور وتثقيفه بشكل مستمر على استيعاب مشكلة السرعة الزائدة، وتساعد يف النهاية على 
بلورة احللول االجتماعية اهلادفة إىل ختفيضها. ولكن التوعية تستغرق وقتاً طويالً، وال بد من استكماهلا بواسطة 

مشاريع أخرى مباشرة وفورية تعمل على تغيري السلوك.
الرتويج اإلعالني لفرض 

القانون
	 إذا قالت الرسائل اإلعالنية أن الشرطة تقوم بفرض قانون السرعة، هل يتضح ذلك من خالل دوريات الشرطة 

الفعالة أم من خالل اعرتاض املركبات أم غريها من اسرتاتيجيات فرض القانون؟
	 هل تتوفر موارد مالئمة أو متويل كافٍ للقيام حبمالت إعالمية؟

فعالة  الرسائل اإلعالمية يف وسائط اإلعالم وسيلة  استخدام وسائل اإلعالن وغريها من  أن  تبني  لقد  النقاش: 
تولد االنطباع لدى السائقني باحتمال ضبط خمالفاهتم ومعاقبتهم على ارتكاب خمالفة السرعة الزائدة. وهذا هو 

االستخدام األهم لوسائط اإلعالم يف إدارة السرعة.
	 هل دواعي القانون املقرتح نزيهة ومنطقية؟قانون سالمة األسطول

	 هل املتطلبات قابلة للتنفيذ؟
	 هل جرى استشارة األطراف املعنية صاحبة املصلحة؟

النقاش: إن السرعة الزائدة هي إحدى املخاطر األكثر انتشاراً يف مهنة القيادة، وتستدعي من أرباب العمل حتمل 
بعض املسؤولية عن سالمة القيادة من قبل العاملني لديهم. ويعترب الطلب من أرباب العمل أن يتحملوا قسطاً من 

املسؤولية يف هذا املضمار، أداة فعالة لتخفيف ضغط العمل الذي يؤدي بالعاملني إىل السرعة الزائدة.

Table 4.8

تتمة من الصفحة السابقة
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املختلفة على الطرق يف املصدرين )10 و11(. ويف مجيع األحوال، البد عند اختيار احللول اهلندسية 
من أخذ عوامل أخرى باالعتبار مثل التكلفة اإلمجالية وجدوى التكلفة. 

عند اختاذ القرار حول منوذج احلل األكثر مالءمًة، وحول أولوية املواقع اليت جيب تطبيقه عليها، ال 
بد من إجراء حتليل اقتصادي لتقرير أكرب منفعة ممكنة ضمن املوازنة املتاحة )12(.

إضافًة إىل ختفيض السرعة واإلصابات والتكلفة اإلمجالية وجدوى التكلفة، واليت تعترب مراعاهتا على 
التدفق املروري،  التأثري على  القرار مثل:  غاية األمهية، هناك عوامل أخرى تؤثر أيضاً على اختاذ 
والبيئة والصحة، والقبول السياسي والشعيب، واجلدوى االقتصادية، واملهارات املتاحة، واإلطار القانوني 

احلايل
ويقدم اجلدول 9.4 أمثلة عن بعض االعتبارات املتعلقة حبلول هندسية معينة.

الجدول 9.4 االعتبارات الخاصة بالحلول الهندسية المعتمدة 

	 التكلفة والتخفيض املتوقع يف احلوادث وضع مطبات السرعة

	 التأثري على التدفق املروري: هل تتوفر طرق آمنة بديلة صاحلة حلركة املرور؟ هل يوجد طريق 

للباصات، أو قابل لالستخدام من قبل مركبات الطوارئ؟
	 التأثري على حالة املركبة: قد تؤدي املطبات إىل أضرار يف جهاز ختفيف االرجتاج يف املركبة، إذا كان 

تصميم املطب رديئاً.
	 هل تتوفر مواد أولية كافية لبناء مرافق عالية اجلودة؟

	 هل متت استشارة السكان احملليني خبصوص وضع مطبات السرعة؟

النقاش: جيب موازنة فعالية استخدام مطبات السرعة يف ختفيف احلركة املرورية مع تأثريها على 
مركبات الطوارئ واملركبات الثقيلة. ولكن استخدام مطبات أو مناطق مرفوعة مصممة بعناية ومتكن 

من القيادة بسرعة آمنة يؤدي إىل تذليل الكثري من هذه املشاكل.
على  اإلشارات  استخدام 

املنعطفات
	 هل هناك عيوب أخرى على الطريق تتطلب تنفيذ احلل يف املوقع )مثالً: حتسني مقاومة سطح 

الطريق لالنزالق، زيادة عرض جوانب الطريق(؟
	 هل يتوفر فراغ كافٍ لوضع اإلشارات قبل املنعطف )أي هل يوجد مكان لوضع اإلشارات يسمح برؤيتها 

املواد األخرى املوضوعة على جوانب الطريق، هل املسافة بني اإلشارة واملنعطف  دون أن حتجبها 
كافية الستجابة السائق(؟

	 هل جرى تقييم لكامل الطريق كي يتصف وضع اإلشارات على املنعطفات بالثبات واالنسجام؟

	 هل تسبب اإلشارات خطراً على السائقني؟

زيادة  لتجنب  مهمة  مسألة  الدراجات  وراكيب  السائقني  إىل  املوجهة  التحذيرات  مالئمة  إن  النقاش: 
املخاطر.

	 التكلفة والتخفيض املتوقع يف احلوادث. الدوارات )املستديرات(

	 هل وجود الدوار يناسب كافة مستخدمي الطريق )مثالً يعاني راكبو الدراجات العادية من بعض 

املشكالت عندما حياولون االلتفاف ضمن الدوارات ذات املسربني أو أكثر. كما ختلق الدوارات الصغرية 
أحياناً مصاعب أمام املركبات الكبرية مبا فيها الشاحنات والباصات ومركبات الطوارئ(؟

	 هل تتوفر مساحات كافية إلقامة الدوار على الطريق، أم أن السعر املرتفع لألرض أو مشاكل ملكيتها 

قد تؤثر على جدوى التكلفة أو يعرض موعد التسليم املناسب للخطر؟
النقاش: من غري احملتمل أن ختفض الدوارات عدد احلوادث على نقاط التقاطع، ولكنها ختفض بصورة 

كبرية عدد التصادمات اليت تؤدي إىل إصابات خطرية على النقاط املذكورة.
عزل املشاة والدراجات العادية 
املركبات  سري  حركة  عن 

اآللية

	 تساعد قضايا مثل التكلفة وحجم املشاة على اختاذ القرار اخلاص باخليار املطلوب 

	 نوع بيئة الطريق واألنشطة القائمة على الطريق وعلى جوانبه

	 هل تتوفر مساحة كافية لبناء نفق أو جسر؟

	 هل أنواع احلواجز املتوفرة كافية لتخفيض احتمال االصطدامات اخلطرية؟

الرئيسية،  املبادئ  املكشوفني من  الطريق  اآللية عن مستخدمي  املركبات  النقاش: يعترب فصل حركة 
خاصًة يف البيئات اليت تسري فيها هذه املركبات بسرعة ال تتيح لألجساد البشرية إمكانية مواجهتها 

دون التعرض إلصابات خطرية.
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4-3-7( ضمان استجابة طبية مناسبة
يرتبع على سلم األولويات منع الوفيات واإلصابات 
اليت تتسبب هبا السرعة الزائدة. ولكن، يف حال 
كفيل  املناسبة  العناية  توفري  فإن  احلادث  وقع 
بإنقاذ الكثري من األرواح.وهذه هي بشكل خاص 
حالة البلدان النامية، حيث توجد معدالت وفيات 

عالية من إصابات كانت قابلة للعالج.

قد ال يكون إنشاء منظومة طوارئ طبية )EMS( متاحًا أو 
عمليًا في العديد من البلدان، ولكن من الممكن إعداد ترتيبات 

بديلة لتوفير الرعاية قبل الوصول إلى المشفى.
المشفى وفي  إلى  الوصول  قبل  بالمصابين،  العناية  تتطلب 
المشفى، اتخاذ عمل سريع ومالئم من قبل كادر مؤهل ومجهز 
بالمعدات المناسبة. لقد أظهر تحسين أنظمة العناية باإلصابات 
كافة اإلصابات  وفيات  في  بين %20-15  تراوح  تخفيضًا 

المعالجة، وفي تخفيض عدد الوفيات بنسبة تزيد عن %50.
فنية  تفاصيل  التي صدرت مؤخرًا  النشرات  وقدمت بعض 
حول كيفية تحسين العناية باإلصابات. ونشرت منظمة الصحة 
إثنتان منها، يوصى كثيرًا باالطالع عليهما وهما:  العالمية 
مبادئ إرشادية حول العناية األولية باإلصابات )13( وأنظمة 

رعاية المصاب قبل الوصول إلى المشفى )14(. 

رعاية ما قبل المشفى
التي  الجهود  المشفى خطوة هامة في  قبل  تعتبر مرحلة ما 
تستهدف تخفيض عدد وفيات حوادث المرور. وتعتمد الرعاية 

المقدمة على الخدمات المتوفرة:
طبية  طوارئ  خدمات  فيها  تتوفر  ال  التي  	الحاالت 

رسمية
إن المنظومة "الرسمية" لخدمات الطوارئ الطبية هي التي 
تتشكل عادًة من سيارات اإلسعاف والكادر المؤهل الذي يعمل 
في إحدى الهيئات الخاضعة لإلشراف والمزودة بشبكة من 
االتصاالت. يجب على الحكومة وضع ترتيبات بديلة لتوفير 
رعاية ما قبل المشفى، عندما ال توجد خدمات الطوارئ الطبية 
الرسمية. قد تشكل المنظومات غير الرسمية وموارد المجتمع 
االعتيادية، مثل العناصر المدربة على تقديم اإلسعافات األولية، 
قاعدة صالحة إليجاد طرق بديلة. كما يجب استطالع إمكانية 
إقامة منظومة طوارئ طبية رسمية في المناطق المدينية وعلى 
طول الطرق الشريانية. يجب أخذ مسألة التكلفة بعين االعتبار، 

نظرًا الرتفاعها في مثل هذه األنظمة.
	تعزيز منظومات الطوارئ الطبية الموجودة

بالعديد من  الطبية  الطوارئ  تعزيز منظومات  الممكن  من 

الحد األدنى  بنشر  تعنى  ناظمة  تأسيس هيئة  الطرق، مثاًل: 
من المعايير المطلوبة لتقديم رعاية ما قبل المشفى من حيث 
تعزيزها  يمكن  كما  المنصفة.  والمعاملة  والجودة  السرعة 
بواسطة تأمين خطوط اتصال ساخنة بين المواقع التي تتلقى 
انطالق سيارات  اإلنذار( ومواقع  االتصاالت )مثل مراكز 
اإلسعاف، وفيما بين مختلف خدمات الطوارئ. كما يساعد 
في تعزيزها االحتفاظ بسجالت نظامية عن الذين تلقوا العالج 
بواسطة خدمات الطوارئ الطبية، من أجل الرقابة وتحسين 

جودة هذه الرعاية.

الرعاية األولية لإلصابات
ال تحتاج تحسينات العناية باإلصابات بالضرورة إلى تجهيزات 
مكلفة أو ذات تكنولوجيا عالية. إن التنظيم والتخطيط المناسبين 
كفيل بإنجاز الكثير من األشياء الدائمة وذات التكلفة المقبولة.

يمكن توفير خدمات اإلسعاف األولية والموارد المطلوبة لها 
بالعديد من الطرق، بما فيها: تقييم متطلبات العناية باإلصابات، 
التدريب على العناية باإلصابات في مرافق تعليمية مناسبة، 
برامج تحسين الجودة التي تأخذ باعتبارها كافة المرافق المتعلقة 

باإلصابات، تفتيش المرافق المتعلقة باإلصابات )13(. 

إعادة التأهيل 
يتعرض الكثير من الناجين من إصابات الطرق إلى إعاقات 
تؤدي إلى الحد من وظائفهم الجسدية. لألسف ال يمكن تجنب 
الكثير من هذه العواقب، ولكن يمكن التقليل من آثارها عبر 
التأهيل عنصر  تعتبر خدمات  التأهيل.  إعادة  تقديم خدمات 
رئيسي في العناية باإلصابات، وهي قابلة للتحسين عبر إجراء 
تقييم عميق لحاجات إعادة تأهيل المصابين ومن خالل تقوية 
برامج إعادة التأهيل الوطنية. كما أنها قابلة للتحسين عبر تبني 
التوصيات الصادرة بموجب قرار الجمعية العمومية لمنظمة 
إعادة  حول  والتوصيات   WHA58.23 العالمية  الصحة 
التأهيل الواردة في إرشادات حول العناية األولية باإلصابات 

)13( في السياسة العامة للصحة التي يعتمدها البلد. 

اإلطار 4.4: ضمان جاهزية خدمات الطوارئ الطبية
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4-3-8( تقدير املوارد املطلوبة
بعد االنتهاء من وضع تفاصيل كافة األنشطة، تصبح جمموعة العمل، قادرة على تقدير املوارد املطلوبة 
وكلفة كل منها، وإعداد موازنة تستند على عروض أسعار املوردين أو على تكاليف األعمال احلالية 
الشبيهة. وختتلف املوارد املطلوبة باختالف األدوات. فاحللول اهلندسية مثالً تكون أكثر تكلفًة من 
أدوات فرض القانون أو التوعية والتثقيف أو مشاريع السرعة القصوى، ولكنها قد تكون أفضل جدوى 

يف جانب اإلنفاق على املدى الطويل.
 

وينبغي أخذ التوصيات التالية بعني االعتبار عند صياغة املوازنات:
	 تقدير التمويل الالزم لكامل املدة اليت يستغرقها املشروع

ذات  لألنشطة  الكايف  التمويل  ضمان  أردنا  إذا  األنشطة،  مراحل  ترتيب  مع  األولويات  	 وضع 

األولوية 
الدول  يف  احلكومية  اإلدارات  من  وتكاليفها  مشاهبة  مبشاريع  تتعلق  معلومات  على  	 احلصول 

األخرى
	 تقدير اإلنفاق اإلداري والعملياتي لعملية التنفيذ

	 تقدير تكاليف الرقابة والتقييم

	 تقدير تكاليف التدريب

	 ختطيط إصدار تقارير األداء والتقارير املالية بشكل منتظم

	 تقدير تكلفة محالت املعلومات.

إن الطريقة املفضلة يف تقدير تكلفة الربنامج هي "طريقة التكلفة احلدية"، اليت جيب أن تتضمن   ما 
يلي:

وضع  وعملياهتا،  اجلديدة  التجهيزات  التدريب،  اإلضافية،  الشرطة  قوات  اإلضافية:  	 التكاليف 

املعايري، الصيانة
	 تكاليف التسهيالت املكتبية اإلضافية ملعاجلة األعداد املتزايدة للمخالفات واحلفاظ على مستوى 

عاٍل من الكفاءة 
	 تكلفة احللول اهلندسية مبا فيها اإلشارات وخطوط العالمات اجلديدة

	 تكلفة احلمالت اإلعالنية.

يلخص الجدول 10.4 طبيعة تكلفة بعض الموارد النموذجية.
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ويلخص اجلدول 11.4 عدداً من العناصر اليت يتضمنها برنامج إدارة السرعة، وهي مرتبة حسب: 
الكفاءة، سهولة التنفيذ، التكلفة، إجراء حبث إلظهار كفاءة التدخل. كما أهنا حتيل إىل املراجع املذكورة 

يف هذا الدليل للحصول على املزيد من املعلومات حول أي عنصر.
ويتطلب تنفيذ خطة العمل وجود فريق من األخصائيني املؤهلني والقادرين على العمل على عدة أنظمة. 
وجيب ان يتمتع الفريق ما أمكن بتشكيلة من املهارات اهلندسية، والعلوم السلوكية واالجتماعية، وفرض 
القانون، واملهارات السياسية، والتسويقية، واإلدارية، وقدرات جتميع البيانات، والتحليل اإلحصائي. 
بدء  قبل  )ويفضل  والتسليم  التنفيذ  مراحل عملية  املهين طوال  باإلعداد  كافٍ  اهتمام  إيالء  وجيب 

التنفيذ(.

الجدول 10.4 الموارد المطلوبة وطبيعة التكاليف المرافقة

نوع التكلفةاملوارد املطلوبة
	 حتديد التغيري القانوني أو اإلداريالتشريع

	 كتاب قانونيني مؤهلني

	 دعم سياسي

	 استشارة حول فرض القانون

	 توصية واستشارة حول وضع العقوبات

	 نظام فعال ملنح الرخص

	 طاقم / مهارات )عند الضرورة(

	 طاقم / مهارات )عند الضرورة(

	 طاقم / مهارات )عند الضرورة(

	 زمن /استشارة )عند الضرورة(

	 طاقم / مهارات )عند الضرورة(

	 حتديث الطاقم / النظام )دائم ومتويل رأمسايل(

	 أفراد الشرطةفرض القانون

	 دعم التدريب واإلعداد املهين

	 التجهيزات

	 طاقم / مهارات )دائم(

	 الوقت ومتويل الشراء 

	 التمويل الرأمسايل، املعايرة والصيانة الدائمني

حتديد السرعة القصوى 
ومناطق السرعة

	 مهندسي مرور مؤهلني

	 طاقم استشاري

	 طاقم / مهارات )عند الضرورة(

	 طاقم / مهارات )عند الضرورة(

	 متويل رأمسايل )أويل ودائم من أجل الصيانة(	 شاخصات وطالءإشارات وعالمات 

	 مهندسي مرورالتغيريات اهلندسية

	 مواد أولية إلجراء تغيريات على الطرق

	 طاقم / مهارات )دائم(

	 رأمسال )على املدى الطويل والدائم من أجل الصيانة(

	 خرباء سلوك املعلومات العامة

	 خرباء تسويق

	 وسائل إتصال

	 وسائط إعالم

	 طاقم / مهارات )دائم(

	 طاقم / مهارات )دائم(

	 متويل الشراء

	 متويل الشراء

	 خرباء اجتماع، مهندسون وخرباء إحصاءالتقييم

	 باحثون

	 طاقم / مهارات )دائم(

	 متويل الشراء )دائم(
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صر مقترحة مرتبًة حسب األولوية للبلدان التي تطبق برنامج إدارة السرعة
الجدول 11.4  عنا

Table 4.11 

صر
العن

ف
ص

الو
البحث

الفعالية
صعوبة

ال
التكلفة

الجزء

أولـويــة قـصوى

السالمة على الطرق/ تقييم 
بيانات الحوادث

ضع قاعدة لتقييم وتحديد 
ضع لتحديد المشكلة، و

إجراء تحليل للو
ف األمثل للموارد والتدخالت

االستهدا
نعم

عالية
ضة

منخف
ضة

منخف
2

صنيفات الطرق: 
تحديد ت

المدينية والريفية
ف 

صني
مراجعة وظيفة وسمات الطريق، فعاليات وبيئة الطريق. ت

الطرق وتقسيم مناطقها وفق ما سبق
نعم

عالية
متوسطة

ضة
منخف

1.1.3

صوى
تحديد السرعة الق

صى لسرعة السير المسموحة للمركبات اآللية، األداة 
ضع حد أق

و
األساسية إلدارة السرعة 

نعم
عالية

متوسطة
ضة

منخف
2.1.3

صوى 
إشارات السرعة الق

وإعالم الجمهور
صوى القانونية من خالل اإلشارات، 

إرشاد السائقين إلى السرعة الق
أو العالمات، أو أية طريقة أخرى تعطي مؤشرًا على السرعة 

صوى. وإذا لم تكن هذه اإلجراءات فعالة فإن االلتزام سيكون 
الق

ضعيفًا

نعم
عالية

ضة
منخف

متوسطة
3.1.3

ض االلتزام بالسرعة 
فر

صوى
الق

صوى بالطرق األكثر فعالية لتشجيع 
ض االلتزام بالسرعة الق

فر
السائقين على السير بالسرعة اآلمنة

نعم
عالية

ضة
منخف

متوسطة
2.2.3

العقوبات بما فيها 
صة 

الغرامات وإلغاء رخ
القيادة

ضع عقوبات مشددة بما يكفي لردع كافة السائقين عن تجاوز 
إن و

صوى القانونية يؤثر على زيادة التزامهم بحدود 
السرعة الق

صوى
السرعة الق

نعم
عالية

ضة
منخف

ضة
منخف

3.2.3

ف 
التوعية والتتثقي

ض القانون
ضامين فر

بم
ف السائقين بتطبيق تشدد في 

تساعد الحمالت اإلعالنية على تعري
صوى 

ض القانون وقي اقناعهم بأنه في حال تجاوزوا السرعة الق
فر

ض القانون هو إجراء 
ضبط ال محالة. إن فر

ضون لل
فإنهم سيتعر

صر.
ضروري لتفعيل هذا العن

نعم
عالية 

ضة
منخف

متوسطة
2.33

ف 
الحلول الهندسية لتخفي

حركة المرور
ضع حلول مادية ملموسة على الطرق إلجبار السائقين على 

إن و
صورة أبطأ هو إجراء فعال

قيادة مركباتهم ب
نعم

)إذا ترافقت مع 
ض القانون(

فر
متوسطة

متوسطة 
- عالية

1.4.3

صل 
الحلول الهندسية لف
مستخدمي الطرق 

المكشوفين

ض 
ضع حواجز مادية لمنع المشاة وراكبي الدراجات من التعر

إن و
لحركة المركبات اآللية، هي طريقة فعالة لمنع الحوادث التي تسبب 

صابات خطيرة
إ

نعم
عالية

ضة
منخف

متوسطة 
- عالية

2.4.3

منظومات االستجابة 
صابات

الطبية لإل
ص 

ضمان أن منظومات الطوارئ واالستجابة الطبية جاهزة لتقلي
صابات في 

تأثير الحوادث الخطرة الناجمة عن السرعة على اإل
المدى الطويل

نعم
عالية – متوسطة

متوسطة
عالية

7.3.4

إعداد خطة عمل إدارة 
السرعة

تخطيط وتوثيق المشاريع، والفوائد المتوقعة، والموارد المطلوبة، 
س األداء.

واإلدارات المسؤولة عن التنفيذ، وإجراءات قيا
جزئي

عالية
متوسطة

ضة
منخف

3.4

الرقابة والتقييم 
ص موارد إدارة السرعة 

صي
ضمان تخ

تتبع وتقييم نجاح المشاريع ل
ضل الطرق

بأف
نعم

عالية – متوسط
متوسطة- 
ضة

منخف
ضة

منخف
5

…
يتبع

صر
العن

ف
ص

الو
البحث

الفعالية
صعوبة

ال
التكلفة

الجزء
أولــويـة متـوسـطة

ض القانون بواسطة 
فر

كاميرات السرعة
نعم

عالية
متوسطة

متوسطة
2.2.3

ضع قيود متدرجة على 
و

ص 
السرعة عند منح رخ

القيادة

ض 
ضبط المخالفين وسيلة فعالة لفر

يعتبر استخدام الكاميرات ل
قوانين السرعة

نعم
عالية

متوسطة 
صعوبة 

(
ض(

بالفر

ضة
منخف

5.3.3

التسويق االجتماعي 
والتوعية العامة

ضع القيود على السرعة التي يتحرك فيها السائقون أو 
إن و

ض احتمال وخطورة الحوادث الناجمة عن قلة 
الدراجون الجدد تخف

الخبرة

جزئي
متوسطة

متوسطة
متوسطة

1.3.3

تشريع مسؤولية أرباب 
العمل

س لدعم نشاطات الحكومة في إدارة السرعة يساعد في 
إن تعبئة النا

ضافر 
ضروري. ويجب أن يت

ضمان اإلرادة السياسية لتنفيذ ما هو 
ض القانون كي يعطي نتائج ملموسة

مع فر

قليل
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

6.3

إشارات التنبيه على 
السرعة

يؤدي تشجيع أرباب العمل على إدارة ممارسات القيادة لدى 
العاملين لديهم أو التأثير عليها إلى تقليل الحوادث الناجمة عن 

السرعة 

جزئي
متوسطة

ضة
منخف

متوسطة
3.1.3

تشكيل مجموعة مرجعية 
لتقديم االستشارات

صحهم باختيار 
ضع إشارات إرشادية غير ملزمة للسائقين تن

و
ف حركة السير. إنه 

سرعات )أقل( على الطرق وتعرفهم بظرو
إجراء مفيد، ولكن عادًة ما يتخذ السائقون والدراجون خيارات 

ف ذلك
سرعتهم بأنفسهم ما لم "يطلب" إليهم خال

جزئي
ضة

منخف
متوسطة

ضة
منخف

2.2.4

تشجيع تكنولوجيات 
الرقابة الجديدة على 

سرعة المركبات

صة في إدارة 
صلحة خا

ف المعنية لها م
تحديد مجموعة من األطرا

السرعة )ولكنها غير مسؤولة عن النتائج( وتشكيل منتدى لكسب 
صالح البرنامج

مدخالتهم ل

نعم
متوسطة

متوسطة
ضة 

منخف
)للتشجيع(

5.3

أولـويـة دنيــا

البرامج المجتمعية
ضخمة باستخدام هذه 

صح للشركات ذات األساطيل ال
تقديم الن

التكنولوجيات: محدد السرعة، مرقاب البيانات االلكتروني، أجهزة 
ف السرعة الذكية

تكي

جزئي
متوسطة

ضة
منخف

عالية 
)للتنفيذ( 

4.3.3

التعليم المدرسي
يشكل أفراد المجتمعات المحلية الذين يبادرون إلى تشجيع سرعات 

ضافة مفيدة لجهود الحكومة 
السير اآلمنة إ

جزئي
ضة

منخف
ضة

منخف
ضة

منخف
6.3.3

الحوافز
تعتبر توعية اليافعين بمخاطر السرعة على الطرق باألساليب 

المناسبة مفيدًة لخلق جيل واٍع لمخاطر السرعة 
جزئي

ضة
منخف

ضة
منخف

ضة
منخف

3.3.3

ض الحكومة حوافزًا لتشجيع االلتزام بالسرعة 
نادرًا ما تعر

صوى، ولكن أرباب العمل وشركات التأمين قد يفعلون ذلك 
الق

أحيانًا، وهي خطوة فعالة

ضة
منخف

ضة
منخف

صفحة السابقة
تتمة لل
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صر
العن

ف
ص

الو
البحث

الفعالية
صعوبة

ال
التكلفة

الجزء

أولــويـة متـوسـطة

ض القانون بواسطة 
فر

كاميرات السرعة
نعم

عالية
متوسطة

متوسطة
2.2.3

ضع قيود متدرجة على 
و

ص 
السرعة عند منح رخ

القيادة

ض 
ضبط المخالفين وسيلة فعالة لفر

يعتبر استخدام الكاميرات ل
قوانين السرعة

نعم
عالية

متوسطة 
صعوبة 

(
ض(

بالفر

ضة
منخف

5.3.3

التسويق االجتماعي 
والتوعية العامة

ضع القيود على السرعة التي يتحرك فيها السائقون أو 
إن و

ض احتمال وخطورة الحوادث الناجمة عن قلة 
الدراجون الجدد تخف

الخبرة

جزئي
متوسطة

متوسطة
متوسطة

1.3.3

تشريع مسؤولية أرباب 
العمل

س لدعم نشاطات الحكومة في إدارة السرعة يساعد في 
إن تعبئة النا

ضافر 
ضروري. ويجب أن يت

ضمان اإلرادة السياسية لتنفيذ ما هو 
ض القانون كي يعطي نتائج ملموسة

مع فر

قليل
متوسطة

ضة
منخف

ضة
منخف

6.3

إشارات التنبيه على 
السرعة

يؤدي تشجيع أرباب العمل على إدارة ممارسات القيادة لدى 
العاملين لديهم أو التأثير عليها إلى تقليل الحوادث الناجمة عن 

السرعة 

جزئي
متوسطة

ضة
منخف

متوسطة
3.1.3

تشكيل مجموعة مرجعية 
لتقديم االستشارات

صحهم باختيار 
ضع إشارات إرشادية غير ملزمة للسائقين تن

و
ف حركة السير. إنه 

سرعات )أقل( على الطرق وتعرفهم بظرو
إجراء مفيد، ولكن عادًة ما يتخذ السائقون والدراجون خيارات 

ف ذلك
سرعتهم بأنفسهم ما لم "يطلب" إليهم خال

جزئي
ضة

منخف
متوسطة

ضة
منخف

2.2.4

تشجيع تكنولوجيات 
الرقابة الجديدة على 

سرعة المركبات

صة في إدارة 
صلحة خا

ف المعنية لها م
تحديد مجموعة من األطرا

السرعة )ولكنها غير مسؤولة عن النتائج( وتشكيل منتدى لكسب 
صالح البرنامج

مدخالتهم ل

نعم
متوسطة

متوسطة
ضة 

منخف
)للتشجيع(

5.3

أولـويـة دنيــا

البرامج المجتمعية
ضخمة باستخدام هذه 

صح للشركات ذات األساطيل ال
تقديم الن

التكنولوجيات: محدد السرعة، مرقاب البيانات االلكتروني، أجهزة 
ف السرعة الذكية

تكي

جزئي
متوسطة

ضة
منخف

عالية 
)للتنفيذ( 

4.3.3

التعليم المدرسي
يشكل أفراد المجتمعات المحلية الذين يبادرون إلى تشجيع سرعات 

ضافة مفيدة لجهود الحكومة 
السير اآلمنة إ

جزئي
ضة

منخف
ضة

منخف
ضة

منخف
6.3.3

الحوافز
تعتبر توعية اليافعين بمخاطر السرعة على الطرق باألساليب 

المناسبة مفيدًة لخلق جيل واٍع لمخاطر السرعة 
جزئي

ضة
منخف

ضة
منخف

ضة
منخف

3.3.3

ض الحكومة حوافزًا لتشجيع االلتزام بالسرعة 
نادرًا ما تعر

صوى، ولكن أرباب العمل وشركات التأمين قد يفعلون ذلك 
الق

أحيانًا، وهي خطوة فعالة

ضة
منخف

ضة
منخف

صفحة السابقة
تتمة لل
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4-4( التحضري لعملية التنفيذ

بعد نيل موافقة احلكومة على الربنامج املقرتح، يصبح من الضروري دراسة آليات تنفيذه )من خالل 
التشريع، وفرض القانون، ومراجعة إشارات السرعة القصوى، واإلجراءات اهلندسية، والتوعية العامة( 

ومن ثم تقدير احتياجات التمويل. 
كما أنه من املفيد االطالع على جتارب البلدان األخرى، وإجراء التحقق النهائي من واقعية أهداف 

املشروع ومصداقية التزام األطراف املعنية وتوفر التمويل.

4-4-1( املتطلبات التشريعية والربنامج الزمين
ختتلف إجراءات تغيري التشريعات من دولة إىل أخرى، لكنها تأخذ وقتاً طويالً على مجيع األحوال. 
فهي قد تأخذ طابعاً إدارياً بسيطاً تقوم به وزارة واحدة، ويف حاالت أخرى قد يتعدى النقاش واجلدال 
التغيري  ذاك على جوهر  أو  ويعتمد هذا  التشريعي يف احلكومة،  كامل اجلهاز  إىل مستوى مشاركة 

املطلوب.
إن هتيئة اجلهاز السياسي يف احلكومة إلجراء التغيري التشريعي عند تقديم االقرتاحات بقوانني أو عقوبات 

جديدة، يتطلب من جمموعة العمل أو من أحد أعضائها كتابة دراسة موجزة تتضمن ما يلي:
	 أهداف التغيريات املقرتحة

	 مشولية أو نقص مشولية التشريعات األخرى ذات الصلة

	 أسباب التغيريات املقرتحة

	 كيفية وضع آليات فرض وإدارة التشريع موضع التنفيذ

	 كيفية استفادة اجملتمع احمللي من هذا التغيري

	 مستوى الدعم املتوقع هلذا التغيري من قبل اجملتمع احمللي

	 الوقت املفرتض لسريان مفعول هذا التشريع.

جيب تكليف أحد املختصني، الذين ميتلكون مهارات الصياغة القانونية، بكتابة هذه التغيريات مبا 
يتالءم مع القصد من املبادرة ومع املتطلبات العملية لتنفيذ التشريع. وينبغي أن تكون الشرطة على 

ثقة بإمكانية فرض هذه التشريعات واألنظمة قبل االلتزام بإطار زمين للتنفيذ.

4-4-2( متطلبات فرض القانون
القانون  لفرض  فعالة  إجراءات  تنفيذ  جيب  الطرق  وقواعد  وأنظمة  قوانني  يف  الفعالية  لضمان 
)اإلطار 5.4(. قد يؤدي إعالن قانون جديد يف بعض األحيان إىل تغيري يف السلوك، لكن التغيري الواضح 
واملستدام يقتضي فرض االلتزام بالقانون عرب التهديد الفعلي، وعرب وعي الناس بأهنم سيقعون حتت 

طائلة العقوبات يف حال عدم االلتزام. 
وجيب أن يأخذ الفرض الفعال للقانون يف االعتبار:إمكانات ومواقف الشرطة والدوائر القضائية جتاه 
هذا الفرض، وتوجيه االهتام إىل املخالفني،وثقافة قيادة املركبات يف اجملتمع، إضافًة إىل ضمان توفر 

املوارد والتكنولوجيا واألدوات الضرورية هلذه العملية. 

خدمات الدعم المكتبي 

يجب البدء بالتخطيط الستيعاب التزايد المتوقع في عدد 
المخالفات نتيجة التشدد والتوسع في استراتيجية فرض 
القانون. وفي الحاالت التي تتطلب فرض القانون بشكل 
الذروة  حاالت  فيها  )بما  العمليات  حجم  فإن  مؤتمت، 
وحاالت الحد األدنى( مرشح لالزدياد بصورة ملموسة، 
ويجب اعطاء االهتمام إلى حجم ومعدل المخالفات المتوقع 

إصدارها.

ترتيبات متابعة الغرامات غير المدفوعة

للغرامات  المتابعة  مهام  تنفيذ  في  للتوسع  التخطيط  إن 
غير المدفوعة هو إجراء ضروري في سياق دعم فرض 
القانون. وإذا ساد االعتقاد بأن المخالفات لن تالحق من 
قبل السلطات، أو أن العقوبات لن يتم فرضها، فإن ذلك قد 
يقوض التأثير الرادع لبرنامج فرض قانون السرعة. لذا 
ينبغي أثناء التوسع في جهود فرض القانون اتخاذ كل ما 

يلزم لتجنب خلق هذا االنطباع. 

اإلطار 5.4 إدارة فرض القانون
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4-4( التحضري لعملية التنفيذ

بعد نيل موافقة احلكومة على الربنامج املقرتح، يصبح من الضروري دراسة آليات تنفيذه )من خالل 
التشريع، وفرض القانون، ومراجعة إشارات السرعة القصوى، واإلجراءات اهلندسية، والتوعية العامة( 

ومن ثم تقدير احتياجات التمويل. 
كما أنه من املفيد االطالع على جتارب البلدان األخرى، وإجراء التحقق النهائي من واقعية أهداف 

املشروع ومصداقية التزام األطراف املعنية وتوفر التمويل.

4-4-1( املتطلبات التشريعية والربنامج الزمين
ختتلف إجراءات تغيري التشريعات من دولة إىل أخرى، لكنها تأخذ وقتاً طويالً على مجيع األحوال. 
فهي قد تأخذ طابعاً إدارياً بسيطاً تقوم به وزارة واحدة، ويف حاالت أخرى قد يتعدى النقاش واجلدال 
التغيري  ذاك على جوهر  أو  ويعتمد هذا  التشريعي يف احلكومة،  كامل اجلهاز  إىل مستوى مشاركة 

املطلوب.
إن هتيئة اجلهاز السياسي يف احلكومة إلجراء التغيري التشريعي عند تقديم االقرتاحات بقوانني أو عقوبات 

جديدة، يتطلب من جمموعة العمل أو من أحد أعضائها كتابة دراسة موجزة تتضمن ما يلي:
	 أهداف التغيريات املقرتحة

	 مشولية أو نقص مشولية التشريعات األخرى ذات الصلة

	 أسباب التغيريات املقرتحة

	 كيفية وضع آليات فرض وإدارة التشريع موضع التنفيذ

	 كيفية استفادة اجملتمع احمللي من هذا التغيري

	 مستوى الدعم املتوقع هلذا التغيري من قبل اجملتمع احمللي

	 الوقت املفرتض لسريان مفعول هذا التشريع.

جيب تكليف أحد املختصني، الذين ميتلكون مهارات الصياغة القانونية، بكتابة هذه التغيريات مبا 
يتالءم مع القصد من املبادرة ومع املتطلبات العملية لتنفيذ التشريع. وينبغي أن تكون الشرطة على 

ثقة بإمكانية فرض هذه التشريعات واألنظمة قبل االلتزام بإطار زمين للتنفيذ.

4-4-2( متطلبات فرض القانون
القانون  لفرض  فعالة  إجراءات  تنفيذ  جيب  الطرق  وقواعد  وأنظمة  قوانني  يف  الفعالية  لضمان 
)اإلطار 5.4(. قد يؤدي إعالن قانون جديد يف بعض األحيان إىل تغيري يف السلوك، لكن التغيري الواضح 
واملستدام يقتضي فرض االلتزام بالقانون عرب التهديد الفعلي، وعرب وعي الناس بأهنم سيقعون حتت 

طائلة العقوبات يف حال عدم االلتزام. 
وجيب أن يأخذ الفرض الفعال للقانون يف االعتبار:إمكانات ومواقف الشرطة والدوائر القضائية جتاه 
هذا الفرض، وتوجيه االهتام إىل املخالفني،وثقافة قيادة املركبات يف اجملتمع، إضافًة إىل ضمان توفر 

املوارد والتكنولوجيا واألدوات الضرورية هلذه العملية. 

خدمات الدعم المكتبي 

يجب البدء بالتخطيط الستيعاب التزايد المتوقع في عدد 
المخالفات نتيجة التشدد والتوسع في استراتيجية فرض 
القانون. وفي الحاالت التي تتطلب فرض القانون بشكل 
الذروة  حاالت  فيها  )بما  العمليات  حجم  فإن  مؤتمت، 
وحاالت الحد األدنى( مرشح لالزدياد بصورة ملموسة، 
ويجب اعطاء االهتمام إلى حجم ومعدل المخالفات المتوقع 

إصدارها.

ترتيبات متابعة الغرامات غير المدفوعة

للغرامات  المتابعة  مهام  تنفيذ  في  للتوسع  التخطيط  إن 
غير المدفوعة هو إجراء ضروري في سياق دعم فرض 
القانون. وإذا ساد االعتقاد بأن المخالفات لن تالحق من 
قبل السلطات، أو أن العقوبات لن يتم فرضها، فإن ذلك قد 
يقوض التأثير الرادع لبرنامج فرض قانون السرعة. لذا 
ينبغي أثناء التوسع في جهود فرض القانون اتخاذ كل ما 

يلزم لتجنب خلق هذا االنطباع. 

اإلطار 5.4 إدارة فرض القانون

ثقافة / قدرة الشرطة 
إذا قدر لقوانني السرعة الزائدة أن تكون فعالًة، جيب أن 
تتمتع الشرطة بتدريب والتزام عاليني، وأن متتلك قدرات 
حقيقية يف تطبيق القانون بصورة فعالة )إطار 6.4(. كما 
يعترب ضرورياً توعية كل أفراد الشرطة بأمهية فرض قانون 
السرعة )ليس شرطة املرور فقط(، وإطالق محلة "داخلية" 
أو  السرقة  خطورة  بنفس  الزائدة  السرعة  أن  إلقناعهم 
إىل  إضافًة  اإلصابات.  وقوع  ناحية خماطر  من  االنتحار 
ضرورة أن يضرب عناصر الشرطة املثل بسلوكهم يف قيادة 

مركباهتم كوهنم يتحركون دائماً حتت أنظار الناس.

االستراتيجيات  على  الشرطة  أفراد  تدريب  يجب 
والتكتيكات الفعالة لتحقيق أكبر نجاح ممكن، ويتضمن 

هذا التدريب: 
	 معرفة القانون

لمخاطر  الزائدة  السرعة  بها  تؤدي  التي  الكيفية  	 فهم 
وقوع حوادث المرور وخطورة نتائجها

	 يجب على أفراد الشرطة االلتزام بالسرعة القصوى 
داخل وخارج الخدمة وأن يكونوا قدوًة في ذلك 

السرعة  الرقابة على  استراتيجيات  كيفية وضع  	 فهم 
للحصول على أقصى علنية وعمومية لفرض القانون 
بواسطة األجهزة المحمولة يدويًا أو كاميرات السرعة 

المتحركة أو األجهزة داخل المركبات 
المرتفعة من  المعدالت  المواقع ذات  	 كيفية استهداف 

عدم االلتزام 

السرعة  الفعالة حول  النصيحة والتوعية  تقديم  	 كيفية 
الزائدة للسائقين 

المالية  الموارد  على  الحوادث  مخاطر  تأثير  	 فهم 
والبشرية للمجتمع

الفعال  السرعة  برنامج  الناجمة عن  الوفورات  	 نشر 
بالنسبة لكل من الشرطة وخدمات الطوارئ والمشافي 
	 استيعاب الوسائل المثلى لقياس فعالية تدخلهم في فرض 

القانون
	 محاضرات تثقيفية إضافًة إلى اإلنذارات الفردية وعبر 

وسائل اإلعالن.

الشرطة وممارسات فرض  التفاصيل حول  للمزيد من 
قانون المرور، انظر الملحق 6.

اإلطار 6.4: تدريب كوادر الشرطة على فرض القانون
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4-4-3( تعديل إشارات السرعة القصوى
يعترب وضع اإلشارات اليت تبني حدود السرعة القصوى احلالية، أو اإلشارات البديلة يف املواقع اليت 
تطبق فيها السرعة القصوى املعدلة، واحدة من املمارسات اهلامة إذا مت تنفيذها بشكل منسجم يف 

عموم البلد.
وللقيام بذلك ال بد من شراء أو تصنيع هذه اإلشارات على أن تكون ذات تصميم متناسب. قد يعتمد 
توقيت وضع هذه اإلشارات على توفر فريق حملي قادر على إجناز املهمة. وال بد من توجيه عناية 
فائقة لضمان وضوح رؤية هذه اإلشارات من قبل مستخدمي الطريق املقرتبني منها، وهذا يتطلب 
أية  أو  أوراق األشجار  القيام بإجراءات الصيانة بصورة منتظمة واحلرص على أال حتجبها  خاصًة 

إشارات أخرى. 
القصوى  السرعة  للداللة على  والريفية  املدينية  املناطق  إشارات يف  وضع  أيضاً  األمر  يتطلب  وقد 
املتعارف عليها )أي حد السرعة املعتمد عندما ال توجد إشارات(. وجيب ختطيط الربنامج الزمين 

لوضع تلك اإلشارات بالتوافق مع الربنامج الزمين إلصدار التشريعات ذات الصلة.

4-4-4( اإلجراءات اهلندسية
يتطلب تنفيذ اإلجراءات اهلندسية يف العادة وقتاً طويالً من أجل:

	 احلصول على املوارد، غالباً كجزء من عملية إعداد املوازنة السنوية لسلطات الطرق احلكومية 

	 احلصول على التصاميم الالزمة

	 احلصول على املوافقات املتعلقة بالبيئة والتخطيط

	 منح العقود

	 تنفيذ األعمال .

يالحظ يف عدد كبري من األمثلة أن األعمال املطلوبة )كطالء اخلطوط أو وضع اإلشارات( قليلة نسبياً 
وميكن متويلها من خالل املوازنة السنوية احلالية وال تستغرق إال زمناً قليالً. ولكن جيب توجيه عناية 
واملوافقة  الزمنية  للجداول  الدقيق  التحديد  التنفيذ قبل  يبدأ  أن ال  التوقيت، وجيب  خاصة ملسألة 

عليها.
وينبغي أن تقوم جمموعة العمل مبراقبة هذه العملية، وتصمم األعمال واحللول الالزمة للبنية التحتية. 
وجيب إعطاء األولوية للمواقع اليت حتقق أكرب الفوائد من االلتزام بالسرعة، إضافًة إىل اختاذ القرار 
مبتابعة تعديل السرعة القصوى وفرض القانون قبل تنفيذ احللول اهلندسية يف املواقع ذات املعدل 

العايل من احلوادث واإلصابات النامجة عن السرعة. 
السعي بكل الوسائل املمكنة إلعالم الناس بأن هدف هذا املشروع اخلاص هو دعم الربنامج الوطين 
إلدارة السرعة. إن انسجام املوضوعات اليت تتضمنها إشارات املشروع سوف تعطيه مسته اخلاصة 

وتساعد الناس على إدراك وجوده. 
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4-5( إعالم اجلمهور، والتأثري عليه وإشراكه

توجد ثالثة أهداف خاصة بالتواصل مع الناس فيما يتعلق بإدارة السرعة:
	 إرشاد وتوعية السائقني وغريهم من مستخدمي الطرق حول إجراءات إدارة السرعة والتغيري املطلوب 

يف سلوكهم
	 احلث على االلتزام بالسرعة القصوى وبالسرعات اآلمنة

تشجيع اجلمهور على دعم اإلجراءات ملواجهة مشاكل السرعة الزائدة )إطار 7.4(. 	 

4-5-1( التعاون مع وسائط اإلعالم
تؤدي وسائط اإلعالم – مبا فيها املطبوعة واملسموعة واالنرتنت – وظائف متنوعة يف محالت التوعية. 
وكما ذكر سابقاً، قد يهتم السوق اإلعالمي ويغطي هذه احلملة: أهدافها، اسرتاتيجياهتا، تقدمها. 
وقد تدعم وسائط اإلعالم هذه احلملة، ولكنهم قد ينتقدوهنا أيضاً لدرجة تصل إىل تنظيم محلة 

مضادة.
وهلذا السبب جيب وضع أهداف احلملة بصورة واضحة ودعمها باألدلة الكافية. فمثالً، جيب إظهار 
أن التجاوز البسيط للحد األقصى للسرعة يؤدي إىل كسب قليل من الوقت ولكنه يزيد خماطر الوفيات 
واإلصابات اخلطرية بشكل كبري. ومن املعروف أن وسائط اإلعالم حتب استخدام البيانات اإلحصائية 

إن توفرت.
تتصف وسائط اإلعالم أيضاً باهتمامها الدائم بنشر التصرحيات املتعلقة بقضايا السالمة املرورية 
بشكل عام، و الصادرة عن الشخصيات الطبية أو القادة السياسيني أو دوائر الشرطة، متضمنًة مقدار 
االلتزام بالسرعة، ولكن ذلك يتطلب اتصاالً مكثفاً مع وسائط اإلعالم إلبقائهم يف صورة احلقائق 

املتعلقة بالسرعة وخماطر االصطدامات.

كتابة دراسة عن خلفية المشكلة المطروحة، بما  1 .
في ذلك المعلومات المتعلقة باألعمال المطلوبة 

لمعالجتها
التواصل،  طرق  حول  موجزة  دراسة  كتابة  2 .
في  بما  السلوك،  لتغيير  واضحة  أهدافًا  تضع 
األولية  بالمجموعات  المتعلقة  المعلومات  ذلك 
والثانوية موضوع التواصل، والتوقيت والمدة 
الزمنية، والموازنة وأية معلومات أخرى ذات 

صلة 
)إعالم،  إبداعية  هيئات  أو  هيئة  مع  التعاقد  3 .
عالقات عامة، تسويق( واعطاءهم المعلومات 

التي وردت في الدراسة الموجزة
السعي إلى خيارات تواصل إبداعية قادرة على  4 .

تلبية أهداف الدراسة الموجزة )3 على األقل(
اإلبداعية من خالل عينة من  المفاهيم  اختبار  5 .
مؤهلة  السوق  أبحاث  شركات  إن  الجمهور. 
جيدًا لتنفيذ هذا النوع من األبحاث )مجموعات 

النقاش(.
إقرار استراتيجية ومفاهيم التواصل المطلوبة 6 .

جدولة اتصاالت الحملة بعد استشارة مجموعة  7 .
العمل بالتنسيق مع األعمال األخرى ذات الصلة
تقديم المواد اإلبداعية )مثاًل: اإلعالنات ومواد  8 .

االتصال األخرى(
إطالق الحملة: قد تكون على شكل حدث إعالمي  9 .

يساهم فيه قادة السياسة والمجتمع.

اإلطار 7.4 الخطوات األساسية لتنفيذ حملة التوعية المتعلقة بإدارة السرعة
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إن أحد املهام املتواصلة للحملة هي تزويد وسائط اإلعالم بشكل منتظم بالتقدم احلاصل وبالكيفية 
اليت جتري هبا تلبية األهداف. وقد يتم ذلك إما من قبل مؤسسة حكومية أو هيئة خارجية للعالقات 

العامة.

4-5-2( ختطيط اإلطالق التدرجيي للحملة
العامة األولية، اليت تسبق بدء التطبيق الصارم  التوعية  جيب أال تزيد املدة اليت تستغرقها مرحلة 
للقانون، عن ستة أشهر. ويعود السبب إىل أن التأثري األويل للحملة يبدأ بالزوال عادةً بعد انتهاء هذه 
املدة. وجيب على املوعد املوضوع لبدء الرتتيبات اجلديدة )كفرض القانون مثالً( أن يبقى يف األذهان 

وأن يتم تذكره بسهولة.
وينبغي على املرحلة الدعاوية لفرض القانون أن حتقق تأثرياً ملموساً على السلوك، وأن تستمر حتى 
حتقق النتائج املخطط هلا. وال وليس بالضرورة أن تكون جهود التسويق متواصلة، ألن التسويق الدوري 
كافٍ إليصال الرسالة وهو أكثر جدوى من ناحية التكلفة من التسويق املتواصل. وخالل هذه املرحلة 
من األفضل القيام بتعزيز االلتزام بالسرعة عن طريق توجيه االنذارات يف البداية فقط، ومن ثم تصبح 

احلملة أكثر فعالية عندما يتم فرض حدود السرعة بصورة كاملة.

4-5-3( تنفيذ احلملة
انطالقاً من املوازنة واألهداف واجملموعات املستهدفة، تتوىل جمموعة من وسائط اإلعالم عادةً نقل 
رسالة احلملة. وتناسب أنواع معينة من وسائل اإلعالم بعض اجملموعات املستهدفة أكثر من غريها. 
فمثالً قد تناسب الصحافة أكثر الفئات العمرية املتوسطة، بينما تناسب اإلعالنات السينمائية الفئة 
العمرية الشابة، أما البث اإلذاعي فقد يناسب القاطنني يف املناطق الريفية. وتعترب اإلعالنات الطرقية 
وسيلة فعالة ورخيصة، وتقدم النصيحة للمجموعة املستهدفة من مستخدمي الطريق. وتتمتع وكاالت 
للوصول إىل خمتلف اجملموعات  السبل  النصيحة بأفضل  بالقدرة على تقديم  اإلعالن ذات اخلربة 

املستهدفة.
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4-6( التخطيط واستخدام املشروعات التجريبية

تعترب املشروعات التجريبية وسيلة ناجحة لتقييم مناهج إدارة السرعة من أجل معرفة واختبار أفضل 
طريقة لتنفيذها. وينبغي لنطاق املشروع التجرييب أن يكون واقياً وملموساً حتى نتمكن من قياس 
التأثريات، ولكن باملقابل جيب أن ال يكون واسعاً إىل درجة يشمل مجيع املشكالت باحلجم احلقيقي 

يف الربنامج األصلي.

4-6-1( تعريف املشروع التجرييب
املشروع التجرييب هو تنفيذ حمدود ألحد الربامج أو املبادرات، هبدف اختبار وتقييم فعاليتها بأبعاد 

مصغرة قبل البدء بتنفيذها باألبعاد احلقيقية.
قد تقتصر بعض املشروعات التجريبية على مكون واحد أو اثنني من برنامج إدارة السرعة املقرتح، 
بينما ميكن ألخرى أن تتألف من املعلومات العامة، واألعمال اهلندسية، ومراجعة السرعة القصوى، 

وحتسني إشارات السرعة، وفرض االلتزام حبدود السرعة: أي كافة عناصر برنامج إدارة السرعة.

4-6-2( فوائد املشروع التجرييب
خيترب املشروع التجرييب جمموعة من جوانب التنفيذ تتضمن: تفاصيل اخلطوات العملية، وردود فعل 
لتطوير  فعالة  وسيلة  التجرييب  املشروع  ويعترب  الفنية.  واجلدوى  املتوقعة،  والنتائج  احمللي،  اجملتمع 
املعارف واملهارات الكفيلة بتنسيق التنفيذ الفعال لألطراف املشرتكة. ويتم ضمان الدعم السياسي 
بصورة أسرع إذا مت استخدام طريقة املشروع التجرييب. فاجلهات احلكومية تشعر بأهنا أقل حتفظاً 

جتاه منهج معني إذا ما مت تطبيقه يف البداية عرب مشروع جترييب.
كما يساعد املشروع التجرييب على تسويق فوائد املبادرة إىل اجملتمع أو إىل احلكومة. فمثالً إذا أظهرت 
الكامل  التنفيذ  أن  على  قوياً  دليالً  يقدم  ذلك  فإن  اإلصابات  يف  التجربة احملدودة ختفيضاً  نتائج 

سيحقق فوائد كبرية.
ومن اجلوانب اهلامة أن االختبار التجرييب حيدد املشاكل اخلاصة بتدخالت معينة واليت حتتاج إىل 

تصحيح قبل تنفيذها على أرض الواقع.

4-6-3( كيفية ختطيط وتنفيذ املشروع التجرييب
إن اخلطوات اليت جيب اتباعها هي نفس اخلطوات املتبعة يف التنفيذ باألبعاد احلقيقية، بينما يكون 
املنظور اجلغرايف أقل بكثري وعدد العناصر حمدوداً. وجيب ترويج املشروع بصفته التجريبية لتهيئة 
الناس يف حال بروز أية قضية غري متوقعة. إن االنفتاح على الناس عمل مفيد على الدوام، وجيب 
ابقاءهم على اطالع إذا نشأت أية نتيجة خاصة مل تكن متوقعة، والتوضيح هلم بأن الربامج املستقبلية 

ستخضع للتعديل كي تستفيد من األمور اليت مت تعلمها.
وجيب تقييم املشروعات التجريبية حسب الطرائق املعروضة يف املقرر 5 . وإذا أشار تقييم املشروع 
التجرييب إىل مشاكل كبرية، قد يكون من األجدى القيام مبشروع جترييب ثاٍن يعتمد مقاربة خمتلفة 

وتقييمه قبل بدء التنفيذ الفعلي للربنامج.
وميكن إجراء االختبارات التجريبية يف مستويات عدة ومبجموعة من التدخالت. فعلى املستوى البسيط، 
ميكن إجراء االختبارات التجريبية لرسائل احلملة أو إشارات السرعة مع جمموعة صغرية من العينة 
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املستهدفة. أما الربامج األكثر تعقيداً فيمكن تنفيذها على قاعدة حمدودة، كما هو حال املشروعات 
التجريبية، وتقييمها قبل التنفيذ الكامل. 

عادةًَ ما تكون املعلومات اجملمعة )أو مؤشرات االختبار( من نفس منوذج الرقابة والتقييم الذي يستخدم 
على املدى الطويل. وينبغي تصميم املشروع التجرييب بطريقة متنح الثقة بأن الربنامج الرئيسي سيكون 
بكامل فعاليته. وبالتايل يتطلب األمر احلصول على املقاييس الكمية والنوعية، إضافًة إىل املعطيات 

الواردة من اجلهات املسامهة يف إدارة وتنفيذ الربنامج.
حتتوي املؤشرات على املواد التالية:

	 البيانات اليت تعطي حصيلة حوادث االصطدام ومدى خطورهتا

	 بيانات التأثريات الناجتة مثل:

االخنفاض يف السرعة الوسطية ▷ 
حتسن االلتزام بالسرعة القصوى ▷ 

تزايد تأييد اجلمهور لفرض االلتزام حبدود السرعة ▷ 
	 اآلراء والتعليقات الواردة أثناء العملية مثل: 

رضا األطراف املعنية عن عملية التدخل. ▷ 
كما يتيح املشروع التجرييب الفرصة لتوضيح املدخالت املطلوبة، وحتديد التحسينات املمكنة على 

عمليات التنفيذ.

رفع التقارير واستخدام نتائج االختبار
إذا أشار اختبار ما قبل التنفيذ إىل بعض نقاط القصور، سواء يف التنفيذ أو يف الربنامج حبد ذاته، 
فيجب إعالم األطراف املعنية ودعوهتا للمشاركة يف إقرار التغيريات املطلوبة يف الربنامج ككل. أما 
إذا أشار تقييم املشروع التجرييب إىل مشكالت كبرية أو جوهرية، فيجب يف هذه احلالة إعالم مجيع 
األطراف املعنية ومناقشتها معهم قبل البدء مبشروع جترييب آخر )الذي قد يستخدم مقاربة خمتلفة(، 

والذي حيتاج بدوره إىل اختبار كامل قبل تنفيذ الربنامج الكامل..
وتساعد املشاريع التجريبية على تسويق فوائد الربنامج إىل اجملتمع احمللي أو إىل السياسيني. فمثالً، 
إذا أظهرت نتائج التجربة احملدودة ختفيضاً يف اإلصابات فإن ذلك يقدم دليالً قوياً على أن التنفيذ 

الكامل سيحقق فوائد كبرية.

تضاعفت النقاط المحذوفة نتيجة مخالفات السرعة الزائدة في مقاطعة جنوب ويلز الجديدة في أستراليا خالل فترة العطلة. 
وقام اتحاد السائقين باستطالع آراء أعضائه ووجد دعمًا واسعًا لهذه المبادرة. وكانت الحوادث المسببة لإلصابات والناجمة 
عن السرعة أقل مما كانت عليه في العطل السابقة، كما حررت الشرطة مخالفات أقل خالل مدة التجربة. وبناء على هذه 

النتائج، تم توسيع التشريع ليشمل كافة فترات العطل وليعمل على أساس متواصل.

دراسة ميدانية: تشديد العقوبات على السرعة الزائدة
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تم القيام بتجربة تخفيض حدود السرعة القصوى عند االقتراب من باصات المدارس في جنوب ويلز الجديدة عام 1999. 
وتمثلت التجربة في وضع إشارات ضوئية وامضة والفتة تحدد السرعة القصوى بـ 40 كم/ساعة على مؤخرة الباصات. 
ولدى قيام عناصر هيئة الطرق باختبار هذه التجرية عبر قياس السرعة على طرق السرعة القصوى الطبيعية فيها 80 كم/
ساعة، لوحظ حصول بعض الفرمالت المفاجئة الخطرة من قبل الشاحنات الثقيلة عند توقف الباصات وتشغيل اإلضاءة التي 
تشير إلى أن حد السرعة القصوى هو 40 كم/ساعة في جوار الباص. ونتيجًة لذلك، تم تعديل مواقف الباصات الموجودة 
على الطرق السريعة للسماح بالتنبيه إلى وقوف باصات المدارس قبل وقت كاف، وتم اعتماد المزيد من المراحل التدريجية 

لتخفيف سرعة المركبات المقتربة.

دراسة ميدانية: تجربة تحديد السرعة القصوى بـ40 كم/ساعة عند االقتراب من باصات المدارس  
         – جنوب ويلز الجديدة

ملخص

	 تعترب إدارة السرعة قضية خالفية حادة. وبالتايل، يعترب الدعم السياسي ضروري جداً لنجاح أي 

برنامج إلدارة السرعة.
	 جيب إعالم القادة السياسيني واحملليني، وتشجيعهم بصورة حثيثة على دعم برنامج إدارة السرعة 

منذ البداية. فبدون هذا الدعم، من املستبعد أن يتم حتقيق تغيري يذكر.
	 األطراف املعنية هي مزيج من أصحاب املسؤولية عن إدارة السرعة ومن أصحاب املصلحة القوية 

يف إدارة السرعة. تعترب آليات وأدوار مسامهتهم عناصر هامة يف إدارة الربامج اليت تتصدى ملسألة 
السرعة.

	 ال بد من تشكيل جمموعة عمل، تدعمها جمموعة مرجعية أو استشارية، لتنسيق العمليات، بغية 

حتقيق أفضل النتائج. 
	 من األمهية مبكان وجود تواصل جيد وقيادة كفؤة لتوجيه جمموعة عمل برنامج إدارة السرعة.

	 جيب أن تضع خطة العمل أهدافاً ومؤشرات أداء طموحة لكنها قابلة للتحقيق.

	 إن إعداد األنشطة املالئمة لتنفيذ خطة العمل باستخدام األدوات املعتمدة، يتطلب استيعاباً شامالً 

ملوضوع االصطدامات وقبوالً من احلكومة واجملتمع لبعض األنشطة. 
	 تتضمن خطة العمل الفعالة جمموعة متكاملة من األنشطة واإلجراءات. فالنشاطات الفردية ال 

تؤدي يف الغالب إىل حتقيق تأثري ملحوظ.
	 ال بد من إجراء تقييم هنائي للخطوات املقررة قبل بدء التنفيذ، والتأكد من أن ترتيبات التنفيذ 

املقرتحة ستؤدي إىل زيادة احتماالت النجاح. كما ينبغي تأمني املوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة.
	 تعمل محالت التواصل اهلادفة إىل إعالم اجلمهور مببادرات إدارة السرعة على تعزيز فعالية إجراءات 

إدارة السرعة وتعزيز الدعم الشعيب.
	 يعترب القيام بتجارب حمدودة أو تنفيذ مشاريع جتريبية ممارسة جيدة كخطوة متهيدية على طريق 

تنفيذ الربنامج.
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ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

إن مراقبة وتقييم أيّ برنامج أَو مشروع أمر ضروري لتَْقرير ما إذا كان صاحلاً، وللمساعدة على 
تنقيح النتائج اليت حيققها، وتَقديم الدليِل على استمرار الدعِم الذي يقدمه. وال يوفر التقييم 

اآلراء وردود األفعال حول فعالية برنامج ما وحسب وإمنا يساعد أيضاً على تَْقرير مستوى مالءمته 
للسكان املستهدفني، وحتديد املشاكل اليت تواجه تنفيذه ودعمه، وكذلك املخاوف القائمة اليت حتتاج 

إىل املعاجلة عند تنفيذه.
وحاملا يتم اختيار أدوات إدارة السرعة، ووضع األهداف وحتديدها كمياً، وصياغة برنامج العمل، تأتي 
اخلطوة التالية وهي ختطيط عملية املراقبة والتقييم يف الربنامج. حيث ميكن حتديد املؤشرات اخلاصة 
بأهداف الربنامج وفق تسلسلها واستنباط خطط التقييم. ويصف هذا املقرر بالتفصيل آلية ختطيط 

وتصميم وتنفيذ عملية مراقبة وتقييم برنامج إدارة السرعة. وهو يقسم إىل ثالثة أقسام رئيسية:

1( ختطيط عملية التقييم: .5
من الضروري أَنْ يكون املراقبة والتقييم يف صلب الربنامِج منذ البداية. تتطلب املرحلة األولية اهلامة 
الراهن قبل وضع الربنامج والبدء بتنفيذه. ويبني هذا  مجع بيانات أساسية من أجل تقييم الوضع 
القسم -على أساس هذه البيانات - كيف ميكن حتديد أهداف التقييم والنظر يف مناذج خمتلفة من 

أساليب التقييم.

5( اختيار طرق التقييم: .2
التقييم، مثة طرق خمتلفة ميكن استخدامها إلجرائه. ويصف هذا القسم  عندما يتم اختيار نوع   
خمتلف أنواع الدراسة موضحاً حسنات وسيئات كل نوع، ويقدم اإلرشاد خبصوص حساب حجِم العيّنة 
ويصف كيفية إجراء التقييم االقتصادي، ويعرض أيضا أنواع مؤشرات األداءِ اليت ميكن استخدامها 

لقياْس جناح الربنامج، وَكيفية إعداد آلية رصد ملتابعة التقدّم.

5( النشر والتغذية الراجعة: .3
 يصف هذا القسم َكيفية احلصول على اآلراء والتعليقات حول نتيجة التقييم يف مرحليت التخطيط 
والتنفيذ، باإلضافة إىل السبل اليت تستطيع خمتلف األطراف املهتمّة من خالهلا املشاركة يف نَتائج 
التقييم. كما يُشدّدُ على ضرورة االعرتاف مبسامهات األفراد واهليئات وتقديرها ألن هذا يساعد على 

ضمان استدامة الربنامِج – وكذلك على نشر وإعالن النتائِج الناجحة. 
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5-1 ختطيط التقييم:

مبا أن اهلدف البعيد إلدارة السرعة هو ختّفيض الوفيّات واإلصابات النامجة عن قيادة السيارة بسرعات 
غري آمنة، فمن املفيد حتديد تسلسل هرمي لألهداف، كما مت حبثها يف الفصل الرابع. وينبغي بناء إطار 
التقييم حول هذه األهداف. ومن الضروري وضع التقييم يف صلب الربنامِج منذ البداية، ال أن ينفذ 
ببساطة عند النهاية. كما جِيب تطوير العملية لتَقدم أكثر من جمرد استنتاج بسيط - "نعم - ال " أَو" 
جيد - سيئ"، ومن الضروري جداً وضوح غايات وأهداف التقييِم. لذا فإن وضع وتنفيذ إطار التقييم 

جنبا إىل جنب مع الربنامِج املُقتَرح أمر أساسي. 
قياس  الربنامج، حبيث ميكن  تطبيق  قبل  ينبغي مجعها  اليت  األساسية  البيانات  استخدام  وجيري 

التغيريات. وهكذا، يقوم فريق العمل هبذه املهمة أثناء وضع خطة عمل الربنامج وإدارته.
ومع انه من املستحسن تطبيق تدابري سالمة يدعمها الرأي العام، من الضروريُ يف أغلب األحيان اختاذ 
إجراءات من شأهنا أن تكون فعالة للغاية ولكنها، يف البداية على األقل، قد ال حتظى بشعبية. ويف 
مثل هذه الظروف، من املفيد جَمْع املعلوماتِ عن مواقف اجلمهور )واألطراف املعنية( حيال محالت 

السرعة.

5-1-1 أهدافِ التقييِم

حيدد التقييم مستوى حتقيق أهداف الربنامج، وقد يكون له أكثر من هدف. وهناك العديد من املؤشرات 
املمكنة اليت ميكن قياسها لربنامج إدارة السرعة، لذا من الضروري منذ البداية توضيح هدف أو أهداف 
التقييم. وبعبارة أخرى، ما هو السؤال الذي يتعني على التقييم اإلجابة عليه؟ وخيضع نطاق التقييم 
واتساعه دائماً لقيود املوارد املتوفرة، لكن التقييم البسيط املصمّم بشكل جيد ميكن أن يكون مفيداً 

بقدر التقييم األثر كلفة وتعقيداً.

5-1-2 أنواع التقييم

 يأخذ التقييم عِدّة أشكال قد يكون واحداً منها أَو أكثر مالئماً. ويتوقف ذلك على أهداف الربنامج 
املزمع تقييمه.

تقييم الصياغة والتقدم 

يقرر تقييم الصياغة ما إذا كان الربنامج مالئماً، مثالً: هل يعاجل عوامل اخلطر؟ وهل هو مناسب 
للجمهور املستهدف؟ على سبيل املثال، يرتكز تقييم الصياغة يف احلمالت اإلعالمية على معرفة هل 

املواد التسويقية تستهدف اجلمهور املناسب أم ال.
وبدالً من قياس "النتائج" كخفض عدد حوادث االصطدام، أو قياس "املدخالت" كالسرعة على طريق 
البداية، ويساعد على  الربنامج قد نفذ كما كان خمططاً يف  إذا ما كان  التقدم  معني، خيترب تقييم 
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حتديد مواطن القوة والضعف وسبل حتسني التنفيذ يف املستقبل )1(. ويشمل هذا عادة إنشاء قائمة 
من املؤشرات "البسيطة" اليت ميكن التحقق منها أو قياسها للتأكد من أن الربنامج قد سار على النحو 

املنشود وحقق النتائج املخططة بكفاءة وباملعايري املطلوبة.
مثال: يطرح تقييم التقدم ملشروع فرض االلتزام حبدود السرعة األسئلة التالية:

	 هل قبلت الشرطة بدورها )اجلديد( وهل تتوقع أهنا ستستمر به كما هو منتظر يف املستقبل؟ وهل 

كانت املوارد الالزمة متوفرة؟ 
	 هل حصلت الشرطة على املعدات املطلوبة والتدريب املالئم؟

	 هل تََمكن السائقون من االلتفاف على العقوبات )باستخدام الرشوة مثالً(؟

يسعى هذا النوع من التقييم إىل حتديد األدلة عل "إنتاجية " برامج إدارة السرعة. وميكن يف الغالب 
التنفيذ. فمثالً، ميكن قياس نتائج فرض  قياس هذه املعطيات ومقارنتها باملدخالت لتقرير كفاءة 
السرعة بعدد ساعات تنظيم حركة املرور على الطرق، أو عدد كامريات مراقبة السرعة العاملة باملقارنة 
مع االستثمارات يف هذه املوارد. وتشمل النتائج األخرى عدد وجودة احللول اهلندسية، وحدود السرعة 

الدنيا املثبتة، ونوعية وكمية اإلشارات.
وميكن للتقييم، على سبيل املثال، قياس ما يلي: 

	 هل حدود السرعة مناسبة ومكتوبة بوضوح على اإلشارات، وهل مثة برنامج للمراجعة أم ال.

	 هل قام مرتكبو املخالفات بتسديد الغرامات اليت حررت حبقهم أم ال. 

	 هل اطلعت محالت الدعاية والتوعية اجلهور على أسباب وفوائد إدارة السرعة أم ال..

تقييم األثر 

من مؤشرات األداء اهلامة على تأثري مشاريع إدارة السرعة ختفيض أو زيادة سرعة املركبات على 
الطريق. كما أن مستوى التقيد حبدود السرعة هو مؤشر على املخاطر املرتبطة بالسرعة، وبالتايل 
مؤشر أساسي ينبغي مراقبته. ولكن قياس أي تغري يف السرعات الوسطية، واختالفات السرعة مهم 
لتقييم آثار برامج إدارة السرعة )تناقش طرق قياس السرعة وحتليل بياناهتا يف الفقرة 2-2-2(. وينبغي 
أن جترى الدراسات االستقصائية على السرعة عادة كل ستة أشهر وأن تتم على عدد كبري من املواقع 
ويف نطاق واسع لتعطي تقييماً جيداً للتغريات اليت ميكن أن تعزى إىل تنفيذ برامج إدارة السرعة. ومن 

الضروري أن تدرج تكلفة هذه الدراسات ضمن التكلفة اإلمجالية لربنامج إدارة السرعة. 
ويعترب التغيري يف معارف وتصورات مستخدمي الطريق عن السرعة وإدارة السرعة أيضاً من مقاييس 
األثر. أما املؤشرات األخرى مثل معرفة السكان أو الفئة املستهدفة مبخاطر السرعة الزائدة، واملواقف 
جتاه حدود السرعة القصوى، وبعض التصورات كاحتمال ضبط الشرطة ملخالفة حدود السرعة، كلها 

مؤشرات على تأثري التعليم العام وبرامج فرض االلتزام بالقوانني. 
وتبعا ألهداف الربنامج، ميكن لتأثريات احللول اهلندسية أن تشمل مثالً: 

	 هل حركة املشاة مفصولة بشكل فعال عن حركة السيارات أم ال؛

	 اآلثار اإلجيابية أو السلبية ملطبات السرعة وغريها من وسائل ختفيف حركة املرور؛

	 فهم مستخدمي الطريق للفرق بني اإلشارات اإلجبارية وإشارات التنبيه.
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تقييم النتائج

ينطوي هذا النوع من التقييم على قياس النتائج الفعلية للحكم على مستوى جناح الربنامج. فمثالً، 
ميكن تقييم نتائج برنامج إدارة السرعة من خالل االخنفاض احلاصل يف عدد احلوادث املسجلة اليت 
سامهت السرعة يف حدوثها، أو التغري يف نسبة احلوادث اليت تسبب وفيات قياساً باحلوادث اليت 
تسبب إصابات خطرة أو إصابات خفيفة واحلوادث اليت ال تسبب إصابات، أو تراجع دور السرعة 

كعامل مساهم يف احلوادث اخلطرية باملقارنة مع غريها من العوامل.
يساعد استخدام أكثر من مؤشر للنتائج على توضيح املزيد حول إجنازات الربنامج. فمثالً، قد تكون 
إحدى نتائج االخنفاض العام يف سرعة القيادة اخنفاضاً يف أعداد الوفيات واإلصابات اخلطرية، يف 
حني ال يقل عدد حوادث اإلصابات أو األضرار الطفيفة بنفس القدر، ال بل ميكن أن يزيد. ويتطلب 
فهم سبب عدم حتسن املعدل العام للحوادث - أو حتى تدهوره - حتليالً للعوامل املسامهة يف حوادث 

االصطدام ألن ذلك قد يعين أن إدارة السرعة ال ختفض معدالت وقوع احلوادث.
عالوة على ذلك، من املفيد تقسيم وحتليل بيانات حوادث السرعة واإلصابات حسب فئات مستخدمي 
الطرق، كاملشاة، وراكيب الدرجات العادية، وركاب/سائقي الدراجات النارية، وسائقي وركاب السيارات 
والشاحنات وهكذا. وتساعد املعلومات الدميوغرافية أيضا يف فهم نتائج الربنامج فيما يتعلق باجلنس، 

والعمر، واجلنسية، وغريها من العوامل.

5-2   اختيار طرق التقييم

ختتلف الطرق املستخدمة حسب اختالف نوع التقييم، وميكن استخدام الطرق الكمية والنوعية على 
السواء يف تصميم التقييم )اجلدول 1.5(. فالطرق النوعية تستخدم يف تصميم تقييم الصياغة وتقييم 
التقدم ومثال ذلك جمموعات النقاش واالستبيانات املفتوحة أو ذات األجوبة القصرية. كما تستخدم 

الطرق الكمية كاالستطالعات يف تقييم التقدم.
وميكن تنفيذ تقييم اآلثار والنتائج باستخدام جمموعة من الطرق الكمية. ويعد استخدام التصميم 
التجرييب أو شبه التجرييب إلظهار التغري )أو عدمه( األداة األكثر جدوى يف تقييم برنامج إدارة السرعة 

ومعرفة التغريات يف نتائجه. وتعتمد الطريقة املستخدمة على هدف التقييم وميزانيته.
مثة تصنيف شامل وواضح املعامل للتصاميِم التجريبية املعدة الختبار فعالية املشاريع. وهذه ترتاوح 
من جتارب املراقبة العشوائية الكاملة )اليت ميكِن أن توّفر دليالً عايل املصداقية على فعالية املشروع(، 

وحتى دراسات "قبل وبعد" غري املراقبة مثالً واليت ميكن أن توفر فقط دليالً ضعيفاً على الفعالية.
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جدول 1.5   أنواع الدراسة، وإيجابياتها وسلبياتها

تقييم الصياغة 
والتقدم

تقييم اآلثار 
والنتائج

االجيابيات والسلبيات

نوعية

جمموعات مناقشة 
مقابالت متعمقة

√  – صياغة
تقدم –  

 – يقدم معلومات عن سبب صالحية املشروع √  – نتيجة
أو عدمه.
 – رخيص.

العينة )املشاركون( ليست عشوائية. – 
 – النتائج غري قابلة للتعميم.

كمية

لتجربة العشوائية 
املراقبة

√–  اثر
نتيجة   –√

الدليل األكثر دقة. – 
مكلف. – 

اختيار العينة العشوائية ليس جمدياً دائماً. – 

دراسة "قبل وبعد" مع 
جمموعة قياسية

√–  اثر
نتيجة  –√

التصميم األكثر عملية. – 
حيتاج جملموعة قياسية قابلة للمقارنة. – 

تصميم السلسلة 
الزمنية املتقطعة

اثر  –√
نتيجة  –√

تصميم عملي إذا طبق عددا كافيا من  – 
احلوادث وأنظمة مراقبة دقيقة.

دراسة "قبل وبعد" 
بدون جمموعة 

قياسية

اثر  –√
نتيجة  –√

 – رخيص.
 – دليل ضعيف.

التفاصيل األخرى عن أنواع الدراسات متوفرة يف املرجعني 7 و11. وهناك أيضا ثبت باملصطلحات 
 www.cochrane.org/resources/glossary.htm على املوقع

5-2-1( أنواع الدراسة لتقييم الصياغة والتقدم

الدراسات  األشياء. وجتمع مثل هذه  لفهم سبب حدوث  النوعي هو حبث متعمق يستخدم  البحث 
البيانات عن املعتقدات والتصورات واملالحظات الشخصية اليت ميكن استخدامها لزيادة فهم العمليات 
األساسية. وتتضمن تقنيات معينة استخدام جمموعات املناقشة، واملقابالت املتعمقة، أو االستبيانات 
ذات اإلجابات القصرية أو األسئلة املفتوحة )2،3(. ومع ذلك، ميكن للتقييم استخدام كال الطريقتني 
النوعية والكمية. فمثالً، قد يكون هدف تقييم التقدم يف محلة فرض االلتزام حبدود السرعة هو 
حتديد مستوى اطالع 'اجلمهور' على احلملة وهل باإلمكان التأثري على سلوكه، وأيضاً، ورمبا األهم، 

إن مل يكن باإلمكان التأثري على سلوكه، فما السبب؟
وبينما ميكن مجع أجوبة أول سؤالني بالطرق الكمية فقط كاالستطالعات )إما على الطريق املعين أو 
عن طريق اهلاتف أو الربيد(، فإن من األفضل اإلجابة على السؤال الثالث واألخري باستخدام سلسلة 
من جمموعات املناقشة تضم مناذج خمتلفة من السائقني. ويهدف احلصول على اآلراء وردود األفعال 

إىل حتسني أي تغيريات مستقبلية يف الربنامج.
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5-2-2( أنواع الدراسة يف تقييم اآلثار والنتائج 

مثة وصف للطرق التالية الستخدام املوظفني العاملني يف جماالت السالمة على الطرق وإدارة السرعة. 
وتصنف طرق الدراسة املقرتحة يف فئتني: تصاميم الدراسة التجريبية، وتصاميم شبه التجريبية. 

الدراسة التجريبية: جتربة املراقبة العشوائية

'املعيار الذهيب' املقبول للتقييم هو جتربة املراقبة العشوائية اليت ميكن استخدامها لتوفري أدلة بأعلى 
مستويات اجلودة على مستوى جناح املشروع أو فشله.

ويف هذه التجربة، توزع عينة الدراسة عشوائيا بني متلٍق أو غري متلٍق للربنامج أو املشروع. وإذا كانت 
عملية اختيار العينة العشوائية مالئمة، فمن األرجح أن تكون العوامل األخرى اليت قد تؤثر على النتائج 
– مقاسة أم غري مقاسة – متوازنة بني الفئتني املذكورتني. وهذا يعين أن باإلمكان مقارنة النتائج ذات 
األمهية بني الفئات دون خوف من التحيز، وميكن إجناز تقييم دقيق لفعالية املشروع. ونستطيع إجراء 
جتارب املراقبة العشوائية على املستوى الفردي، حيث وحدة العينة العشوائية هي وحدة مفردة )مثل 
شخص أو طريق أو تقاطع(، أو يف جمموعات، حيث وحدة العينة العشوائية هي جمموعة من الوحدات 

مثل بلدة أو مدرسة )جتربة املراقبة العشوائية العنقودية(. 
وميكن أن تكون الفئات املدروسة يف مشاريع إدارة السرعة طرق أو مناطق أو مدن. فمثالً، لتقييم 
فعالية أجهزة كشف السرعة يف احلد من السرعة، ميكن توزيع تقاطعات املناطق اخلطرة يف املدينة 
عشوائياً إىل مناطق فيها أجهزة كشف وأخرى ال حتوي هذه األجهزة. وتقارن السرعة عند التقاطعات 

مجيعها قبل وبعد تركيب هذه األجهزة.
العشوائية عند تقييم فعالية أي مشروع إال إهنا  ولكن رغم ضرورة دراسة تصاميم جتربة املراقبة 
تتطلب موارد كبرية ورمبا من الصعب إجراءها مبوازنة حمدودة. كما ميكن أن توجد اعتبارات أخالقية 
يف اختيار العينة العشوائية ملشروع مفيد )أي حرمان املشاركني يف جمموعة "غري متلقي" من التدخل 

الفعال(. 

 تصاميم الدراسة شبه التجريبية 

ميكن استخدام هذه التصاميم إلثبات فعالية املشروع إذا نفذت بشكل صحيح )ولكنها ليست بنفس 
املؤشرات  متابعة  عن طريق  'االجتاه'  معلومات  تتضمن مجع  عادة  وهي  العشوائية(.  التجارب  دقة 

الرئيسية مبرور الوقت. 
وتشمل طرق التقييم شبه التجرييب: دراسات "قبل وبعد" القياسية، دراسات "قبل وبعد" بدون جمموعة 

قياسية، ودراسات السلسلة الزمنية املتقطعة، كما هو مبني أدناه.
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دراسات "قبل وبعد" مع فئة قياسية

النتيجة موضع  مراقبة  التصميم  ويتضمن هذا  الربامج.  لتقييم  األكثر عملية  التصميم  غالباً  وهي 
االهتمام )مثالً: سرعة املركبات، معدل حوادث االصطدام، عدد املخالفات( قبل وبعد املشروع لكل من 
جمموعة العينة التجريبية اليت يطبق عليها الربنامج وجمموعة املراقبة املكافئة )اجملموعة القياسية( 
)اإلطار 1.5(. وينبغي أن تكون اجملموعة القياسية مماثلة قدر اإلمكان للمجموعة التجريبية وأية 
بأن نأخذ  القياسية  أن تؤخذ باحلسبان. وتسمح اجملموعة  اختالفات هامة بني اجملموعتني جيب 
بعني االعتبار االجتاهات اليت ميكن أن حتصل يف العينة املدروسة مبعزل عن تلك اليت حتدث كنتيجة 

للربنامج. 
ومن الضروري ختطيط هذه الطريقة جيداً قبل بدء التنفيذ ألن تنفيذ املشاريع يف خمتلف األمكنة 

يستغرق وقتاً طويالً يف الغالب.

دراسة "قبل – بعد" ) بدون فئة قياسية(

تستخدم هذه الدراسة غالباً لتقييم تأثري الربنامج، لكنها تقدم دليالً أضعف على فعاليته. وينطوي 
هذا التصميم على قياس النتيجة موضع االهتمام قبل وبعد تنفيذ الربنامج، وهو بسيط، وميكن أن 
ينفذ بتكلفة زهيدة نسبياً ألن كل ما يلزمه هو إطار ألخذ العينة وأشخاص و/أو معدات إلجراء املراقبة 
يف مواقع خمتلفة. ولكن اجلدارة العلمية هلذا النوع من الدراسات حمدودة نسبيا ألنه من الصعب يف 

أغلب األحيان أن نعزو بشيء من اليقني أي تغيري يف النتيجة لتنفيذ الربنامج وحده.

 

تصميم السلسلة الزمنية املتقطعة

ميكن أيضا تقييم تأثري الربنامج باستخدام مقاييس متعددة للنتيجة موضع االهتمام قبل وبعد الربنامج. 
وهناك عدد من التنويعات املختلفة على هذا التصميم، يتضمن بعضها فئات قياسية )اإلطار 2.5(. 
وعادة ما تستخدم الدراسات اليت استعملت هذه التصميمات املقاييس اليت مت مجعها كمعدل الوفيات 
أو معدل اإلصابات أو معدل احلوادث ألن التحليل املناسب يتطلب مقاييس متعددة. وميكن أن تودي 
بعض األحداث اخلارجة عن إرادة من يقوم مبراقبة الربنامج )كنقص البنزين أو الزيادة الكبرية يف 
تكاليف الوقود( إىل حتريف صحة هذا التصميم، والذتي ميكن أن تكون قد سامهت أو مل تساهم يف 

اآلثار املالحظة. ولكن ميكن للتحليل اإلحصائي هلذه البيانات أن يأخذ هذه العوامل بعني االعتبار 

بينت دراسة "قبل وبعد" لمدة عشر سنوات في الدنمرك أن تطبيق تخفيف السرعة على الطرق الرئيسية في عدد من القرى 
الريفية )باستخدام التقنيات الهندسية كتضييق الطريق، والمنصفات، والمناطق المرتفعة، ومسارب الدراجات ..( أدى 
إلى انخفاض عدد اإلصابات بنسبة 50%. وفي الفئة القياسية انخفض مجموع اإلصابات بنسبة 29 %. وهذا يوضح األثر 

المعنوي للتحسينات العامة على سالمة الطرق، رغم أن الفرق 21% يبين تأثير اإلجراءات.
املصدر: )4(

اإلطار 5- 1: تخفيف السرعة – الدنمرك
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استخدمت الدراسات في برشلونة دراسة السلسلة الزمنية لتقدير فعالية كاميرات المراقبة في تخفيض عدد الحوادث 
واإلصابات )وعدد المركبات المتورطة في حوادث االصطدام( على األتوسترادات المتحلقة حول المدينة. كانت مجموعة 
التدخل هي األتوستراد المتحلق، فيما ضمت المجموعة القياسية الطرق الرئيسية التي لم توضع فيها كاميرات ثابتة. وتمت 
معالجة البيانات وفق نموذج بواسون للعالقة بين المتغيرات الذي تم تعديله وفق االتجاهات والموسمية. وبلغت المخاطر 
النسبية لحوادث الطرق على الطريق المتحلق بعد تركيب الكاميرات )بالمقارنة مع ما قبل تركيبها( 0.73 )مجال الثقة 
CI = 0.36 ، 0.85{).% 95{ وكان هذا األثر الوقائي أكبر في عطل نهاية األسبوع. ولم تالحظ أية فروق في الطرق 
الرئيسية )RR = 0.99 ، 95 % CI = 0.95 ، 1.10(. أظهرت تقديرات نتائج الدراسة التي استغرقت سنتين أنه تم تجنب 

364 حادث اصطدام وانخفاض عدد اإلصابات بمقدار 507 والعربات المشاركة في الحوادث بمقدار 789. 
املصدر: )5(

اإلطار 2.5: كاميرات مراقبة السرعة - برشلونة، إسبانيا

وذلك لتحديد دور املشروع في هذا التغيير.

حتديد حجم العينة

من املهم جلميع التقييمات الكمية أن تضم عينة الدراسة عدداً كبرياً مبا يكفي للتأكد من أن التأثري، 
إن وجد، ميكن مالحظته. وكلما كان احلدث أندر كلما تعني زيادة حجم العينة إلظهار الفرق. وميكن 
أن تكون حوادث الوفاة نادرة نسبيا وتتطلب الدراسات، اليت تستخدم اإلصابات اخلطرية أو الوفيات 
كنتيجة، فرتة مراقبة أكرب بينما يتطلب قياس السرعة الفردية للمركبات على طول معني من الطريق 

فرتة أقل للحصول على عدد كاف من املشاركني يف العينة.
والعوامل اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف حتديد حجم العينة هي احلجم املتوقع ألي تأثري سيتم 

الكشف عنه، وقابلية التغري املالزم ألي مقياس، وتواتر األحداث اليت يتم قياسها )6(. 
وحساب حجم العينة متوفر جمانا على شبكة اإلنرتنت، ولكن من احلكمة استشارة خبري إحصائي 
بشأن هذه التقديرات والسيما عندما تكون التجارب العشوائية العنقودية أو العينات العشوائية و/ أو 
الطبقية ضرورية. وميكن إجياد روابط حساب حجم العينة يف اجملموعة اإلحصائية Epi Info على 

االنرتنت وحتميلها من املوقع
 www.cdc.gov/epiinfo 

كما ميكن االطالع على حساب حجم العينة العنقودية على املوقع: 

 www.abdn.ac.uk/hsru/epp/cluster

اختبار أمهية اإلحصاءات

تتطلب بيانات تصميم الدراسة الكمية حتليال إحصائيا. وملزيد من التوضيح انظر )7 و8 و11(، أو 
انظر احملاضرات املتعلقة بالطرق األساسية وأقسام اإلصابات على املوقع

www.pitt.edu/~super1
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5-2-3 التقييم االقتصادي لربنامج إدارة السرعة

أصبح إجراء عمليات التقييم االقتصادي ملشاريع السالمة ذو أمهية متزايدة يف السنوات األخرية إلظهار 
"القيمة مقابل املال" وللمساعدة يف حتديد أفضل السبل إلنفاق املوازنات احملدودة )9(. وهلذا النوع من 
التقييم أمهية خاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض حيث القوى العاملة واملوارد التمويلية حمدودة 
للغاية، وحيث يتعني على اإلنفاق املخطط أن يكون مربرا وجمدياً )مثالً، جبعل أسرة املستشفيات اليت 

يستخدمها ضحايا احلوادث جمانية وإتاحة املزيد من املوارد ملشاكل صحية أخرى(.
ويتناول التقييم االقتصادي أساسا مسألة هل املشروع ميثل استخداماً جمديا للموارد أم ال. والطريقة 
املعتادة ملعاجلة هذه املسألة هي املقارنة بني اثنني أو أكثر من خيارات املشروع وعادة ما يكون أحد 

البدائل هو 'ال تفعل شيئا' أو اإلبقاء على 'الوضع الراهن'. 

ويرتكز التقييم االقتصادي على مقارنة البدائل من حيث التكاليف والنتائج املتوقعة )9(. ويستخدم 
مصطلح 'النتائج' هنا ليمثل القيمة. وهناك أشكال خمتلفة من التقييم االقتصادي ميكن إجراؤها 

خيتلف كل منها من حيث املدى، أي جمال املتغريات اليت يشملها التحليل. واملهم أن كل شكل من أشكال 
التقييم االقتصادي ينطوي عادة على جمموعة من االفرتاضات املبدئية اليت يعترب إدراكها ضرورياً 

لواضعي السياسة لالستفادة من املعطيات اليت تراكمها مثل هذه الدراسات. 

والعنصر املشرتك يف مجيع أشكال التقييم االقتصادي هو أهنا تتضمن حساب التكاليف. وعادة ما 
تشمل التكاليف، جزئيا على األقل، التكاليف املباشرة للربنامج من املوارد املستخدمة لتشغيله )مثل 
املعدات، واملوظفني، واملواد االستهالكية(. ولكن ميكن أيضا، من حيث املبدأ، وجود تكاليف أخرى كتلك 
اليت يتكبدها املرضى واملربون واجملتمع احمللي ككل. وعالوة على ذلك، ميكن أخذ التكاليف والوفورات 
'النهائية' باحلسبان. مثال قد يؤدي الربنامج إىل اخنفاض يف العالج. وهذه الوفورات يف املوارد ميكن 
اعتبارها مهمة. ويعتمد نوع التكاليف املختارة عموماً على وجهة النظر املعتمدة يف التقييم وطبيعة 

مشكلة توزيع املوارد اليت جتري معاجلتها )6، 9، 10(. 

الطرق املستخدمة يف التقييم االقتصادي

إن أكثر أشكال التقييم االقتصادي شيوعا هو حتليل فعالية التكاليف. وهو يستلزم حساب التكلفة 
اإلمجالية للربامج مع نتيجة حمددة للحصول على 'نسبة فعالية التكاليف' )مثالً: تكلفة كل روح مت 

إنقاذها أو تكلفة كل سنة حياة مت إنقاذها أو تكلفة كل حادث مت جتنب وقوعه(.
ونظراً ألن املقارنة تتم بني بديلني )"أ" و "ب" مثالً(، فإن النتائج تظهر عادة كمعدل متزايد لفعالية 
التكاليف – أي نسبة التكاليف اإلضافية للبديل "أ" مقارنة بالبديل "ب" إىل النتائج اإلضافية اليت 
حققها "أ" مقارنة مع "ب". فمثالً إذا كلف "أ" 2 مليون دوالر وأنقذ 100 روحاً وكلف "ب" )الذي قد 
يكون الوضع الراهن( 1 مليون دوالر وأنقذ 20 روحاً، فنسبة فعالية التكاليف اإلضافية للبديل أ تساوي 
12,500 دوالر إلنقاذ كل شخص )1 مليون دوالر/ 80 (. واحلكم يف النهاية لصانع القرار فيما إذا كان 
هذا ميثل "قيمة تستحق إنفاق األموال" وبالتايل جيب متويله، ورمبا يعتمد على عوامل مثل فعالية 

التكاليف للبدائل األخرى وقيود املوازنة.
ويفرتض يف حتليل فعالية التكاليف أن أهداف املشاريع اليت تتم مقارنتها ممثلة على حنو كاف يف 
املقياس املستخدم للنتائج. ومع ذلك، قد ال يكون املقياس ذو املؤشر الواحد )كعدد األرواح املنقذة( 
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حساساً لتغريات طبيعة احلياة. وأحد التعديالت على التحليل التقليدي لفعالية التكاليف هو حتليل 
التكاليف واملنافع الذي يقوم على مقياس للنتائج هو سنوات احلياة املصححة حبسب اجلودة ويتضمن 
التغريات يف البقاء على قيد احلياة وجودة احلياة، وبالتايل يسمح مبقارنة جمموعة أوسع من املشاريع 

بشكل أفضل مما هي عليه يف حتليل فعالية التكاليف.
يوجد شكل آخر للتقييم االقتصادي يستخدم غالباً لتقييم االستثمار يف قطاع النقل هو حتليل التكاليف 
واألرباح الذي يسعى إىل تقييم املشاريع من حيث التكاليف واألرباح اإلمجالية – كأن جيري التقييم 
بالنقود )دوالر مثال(. فإذا كانت العوائد أكرب من التكاليف، يكون القرار هو متويل الربنامج. ونشري 
هنا إىل أن حتليل التكلفة والعائد ال يتطلب إجراء مقارنة مباشرة مع برنامج بديل ألن قاعدة القرار 
')أي معيار اختاذ قرار االستثمار( ال تقوم إال على املقارنة بني التكاليف والعوائد لربنامج واحد يقاس 
بوحدات )نقدية( متناسبة. وميكن أن يكون تقييم الفوائد الصحية هبذه الطريقة صعباً، ولكن أحد 
احللول هو خلق أعلى مستوى من االستعداد لدى املستفيدين للدفع مقابل هذه املنافع )أي إذا تعني 
عليهم دفع مثنها يف سوق افرتاضي(. وفكرة هذه الطريقة هي استخالص تقييم املشروع بشكل أقرب 
إىل الطريقة اليت يقيم هبا املستهلكون السلع واخلدمات يف األسواق. الوسائل األخرى لتقييم الفوائد 
من الناحية النقدية هي حتقيق مكاسب يف اإلنتاجية. فمثالً، يؤدي اخنفاض حاالت العجز إىل زيادة 

اإلنتاجية، وهذا بدوره ميكن أن يقاس مبعدالت األجور. 
يعتمد اختيار النوع املناسب للتحليل االقتصادي الحتياجات برنامج معني على املوارد املتاحة )االقتصادية 
والبشرية( وعلى أهداف التقييم )اإلطار 3.5(. ووضع جودة احلياة يف احلسبان هو مقياس فعال 
لتقييم حوادث الطرق حيث ميكن أن تكون النتيجة هي اإلعاقة مدى احلياة بسبب اإلصابة اخلطرية.

في  السريعة  الطرق  هيئة  قامت   2007 عام  في 
تقييم  بإجراء  والطرق  األبنية  بحوث  ومعهد  غانا 
معرضة  أقسام  على  السرعة  لتخفيف  برامج  ثمانية 
للحوادث من طرق سريعة مارة بالمناطق المأهولة. 
كتضييق  اإلجراءات  بعض  لبرامج  ا هذه  تضمنت 
لطريق.  ا مير  ومسا لمحددات،  ا ورسم  لطرق،  ا
استثمارا  كانت  البرامج  تلك  أن  النتائج  أثبتت  وقد 
تحليل  واظهر  المحليين.  للسكان  بالنسبة  جدا  جيدا 
شكل  على  تكاليفها  استعادت  أنها  التعادل"  "نقطة 
لتوفير  كا  - فقط  سنة   1.6 خالل  للمجتمع  منافع 
هدر  وتجنب  الطبي  والعالج  لمادية  ا باإلضرار 
في  األولى  السنة  عائد  معدل  وبلغ  العاملة.  القوة 
جدًا  مربحًا  استثمارا  كان  لقد   .%232 المواقع  احد 

غانا.  في  المحليين  للسكان 

اإلطار 3.5 : تخفيف السرعة ، غانا
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5-2-4 اختيار مؤشرات األداء 

إن مؤشرات األداء )أو مقاييس النتائج( هي مقياس ملدى جناح الربنامج، وينبغي أن ترتبط مباشرة 
بأهدافه. وحيدد اختيار مؤشرات األداء بغايات التقييم ونوع الدراسة املستخدم واملوارد املتاحة، وإىل 
حد ما، بشروط اجلهة املمولة. فمثالً، قد تطلب وكاالت التمويل احلكومية معلومات معينة لضمان 

دعمها لزيادة التنفيذ أو لتعميم الربنامج على نطاق أوسع.
ولضمان جناح تنفيذ مشروع إدارة السرعة من الضروري مراقبة تقدم هذا املشروع بعناية. ومتثل 
التغيريات يف السرعة املراقبة، أو يف عدد حوادث االصطدام، أو يف ردود فعل اجلمهور واألطراف املعنية 
بعض مؤشرات األداء اليت ميكن استخدامها هلذا الغرض. واملراقبة ضرورية لتصحيح املشاكل يف أسرع 
وقت ممكن فضال عن التأكد من أن احلكومة واألطراف املعنية الرئيسية على علم تام بالتقدم احملرز 
والتحديات والصعوبات واحللول. كما ميكن قياس األداء أيضا من حيث الكفاءة االقتصادية. والطريقة 

املثلى هي أن يقوم بقياس النتائج وغريها من مقاييس أداء الربنامج خبري تقييم مؤهل ومستقل. 
وتعتمد نوعية التقييم على الدقة يف مجع البيانات. وإذا كان هناك نظام موحد جلمع وتصنيف وتعميم 
البيانات معد مسبقا من قبل الشرطة أو إدارات النقل )أو حتى يف املستشفيات و/أو مديريات الصحة( 
فستتوفر بيانات متكاملة عن خطورة احلوادث وأنواعها وحتى عن العوامل املسامهة فيها كالسرعة 
الزائدة. ونظراً الحتمال اختالف اجلودة، ينبغي التأكد من اكتمال ودقة مصادر هذه البيانات بعناية 
قبل استخدامها. وقد يتطلب األمر أساليب إضافية جلمع البيانات أو إجراء حتسني على األساليب 

القائمة. 
قد جيرى التقييم يف بعض احلاالت لتقدير فعالية تدابري بناء القدرات، مثل تدريب وإعداد الشرطة 
للقيام بفرض قوانني السرعة. ويستطيع مثل هذا التقييم التحقق من كون الشرطة قد زودت باملعدات 
املناسبة )مثل رادار السرعة(، والتدريب املالئم على استخدامها، واملعرفة الكافية بأهداف الربنامج من 

أجل حتسني السالمة على الطرق وتقليل اإلصابات من خالل فرض القانون. 

يأتي وضع آلية للمراقبة والتقييم بعد إجراء تقييم الوضع الراهن )املقرر 2( وإعداد وتنفيذ خطة العمل 
)املقرر 4(. ومن شأن برنامج مراقبة إدارة السرعة أن حيلل البيانات ذات الصلة بشكل مثايل لقياس 

نتائج إصابات حوادث الطرق ومؤشرات السرعة. واجلدول 2.5 يعطي أمثلة على هذه اإلجراءات. 

 ضرورة المتابعة والتقييم

إن نظام المتابعة والتقييم البسيط والفعال ضرري لمراقبة تقدم نشاطات السالمة على الطرق وتقدير أثرها. 
بالنسبة لخطة العمل في الدول النامية، يكون التركيز المبدئي غالبا على التعزيز المؤسساتي وبناء القدرات 
وليس على تقليل عدد اإلصابات. ولذلك ينبغي أن تكون أنظمة المتابعة والتقييم التي توضع كجزء من تنفيذ 
خطة العمل ونشاطات السالمة قادرة ما أمكن على إظهار التقدم نحو تحقيق األهداف التنموية والتأثير 

المؤسساتي.
www.worldbank.org/transport/roads/saftety.htm واشنطن  الدويل.  البنك  املصدر: 
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تستلزم متابعة الربنامج استمرار املراقبة الدقيقة جلميع املؤشرات للتأكد من أن التنفيذ يسري على 
الطريق الصحيح حنو األهداف املوضوعة. 

ميكن أن تكون املراقبة:
	 مستمرة من املكتب الرئيسي لفريق العمل املشرف على الربنامج ككل، أو

	 دورية بقياس النشاطات يف هناية كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

واجلدول 2.5 ليس قائمة شاملة للمؤشرات أو إجراءات املراقبة لكنه يعطي مثاال على أنواع املراقبة 
اليت ميكن أن تكون مفيدة يف قياس فعالية إدارة برنامج السرعة. ومن املهم توزيع مسؤولية املراقبة 
والتقييم وحتديد املوارد البشرية واملالية الالزمة هلذه املهمة. كما ينبغي وضع آلية جلمع اآلراء وردود 
األفعال تسمح بالتنقيح املستمر للربنامج وإبالغ مالكه بذلك. وهذا قد يؤدي إىل تعديالت من شأهنا 

حتسني الربنامج. 
ويوجد عدد من املراجع اليت تساعد يف توجيه عملية إعداد خطة للتقييم. فمثالً، أصدرت إحدى 
الوكاالت احلكومية األمريكية دليال شامال لتقييم مشاريع السالمة على الطرق )11(، وهو يقدم حملة 

عامة عن اخلطوات الالزمة، بدءاً من تصميم التقييم وحتى تقديم التقرير عن النتائج.
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جدول 2.5    مؤشرات األداء الممكنة للمراقبة والتقييم )للعينات المحدودة فقط(

آليات املراقبة/ مصادر البياناتمؤشرات املراقبةاألهداف

ئج
نتا

ال

تقليل حوادث السرعة 
كعامل من عوامل 

االصطدام،

	 احلوادث النامجة عن السرعة 

باملقارنة  مع مجيع احلوادث.
معدل حوادث السرعة لكل 100,000	  

شخص
	 معدل حوادث السرعة لكل كم سفر.

معدل حوادث السرعة لكل 100,000	  
مركبة.

	 معدل حوادث السرعة لكل ا كم سفر 

بالسيارة.

	 تقارير احلوادث / الشرطة أو احملققون يف 

احلوادث.
	 بيانات اإلحصاء السكاني.

	 املركبات املسجلة لالستخدام على الطرق 

العامة
	 بيانات الطريق السريع وإدارة الطرق 

املتعلقة حبجم املرور وتصميم الطرق.

تقليل خطورة حوادث 
الطرق

	 مستوى اإلصابة أو عدد الوفيات 

يف كل حادث.
	 عدد أو معدل الوفيات أو اإلصابات  

اخلطرية النامجة عن السرعة عرب    
الزمن.

	 بيانات الطوارئ واملستشفيات والشرطة حول 

سبب احلادث وخطورة اإلصابة.
	 مراقبة الوفيات النامجة عن السرعة كل 

شهر وتسجيل وتتبع االجتاهات عرب الزمن.

	 عدد الوفيات من املشاة حني تكون  ختفيض وفيات املشاة

السرعة عامال يف ذلك.
	 بيانات الطوارئ واملستشفيات والشرطة.

ثار
اآل

	 نسبة السائقني الذين يقودون عند       زيادة التقيد حبدود السرعة

حدود السرعة أو دوهنا.
	 بيانات املسح عن السرعة.

ختفيض متوسط السرعة 
احلرة والسرعات العالية

	 بيانات املسح اإلحصائي عن السرعة عرب 	 االخنفاض يف سرعة سفر السائقني.

الزمن.

زيادة قبول اجلمهور إلدارة 
السرعة

	 نسبة السكان الذين يؤيدون األعمال 

احلكومية لتخفيف السرعة.
	 بيانات املقابالت أو االستبيانات املكتوبة عن 

مواقف اجملتمع احمللي )جتاه فرض السرعة 
واملعاجلات اهلندسية وحدود السرعة مثال(. 

ات
ملي

لع
 وا

ئج
نتا

ال

على  الشرطة  قدرة  زيادة 
التنفيذ

	 امتداد املنطقة اليت يغطيها املشروع.

	 نسبة شرطة املرور العاملني يف 

فرض قوانني السرعة إىل العدد  
اإلمجايل للشرطة.

	 زيادة حجم شرطة املرور.

	 تغري ممارسات التنفيذ ومواقعه.

	 حتسني نظام إصدار العقوبات ومجع 

الغرامات.

إلنفاق  املتزايدة  القيمة 
احلملة

	 عدد وتواتر استطالعات الدعاية واإلعالن 

يف وسائل اإلعالم.
	 حجم وطبيعة ردود أفعال اجلمهور 

املستهدف.

	 متابعة التغطية اإلعالمية ومقارنة تكاليف 

اإلعالن اإلضايف املطلوب. 
	 الوصول إىل اجلمهور املستهدف كما هو 

حمدد من خالل استطالعات السوق.

يف  املتزايدة  التحسينات 
الطريق  مستخدمي  فصل 
املعرضني للحوادث عن حركة 

مرور املركبات

	 عدد املواقع اليت عوجلت بنجاح.

	 عدد مستخدمي الطريق املعرضني  

للحوادث غري احملميني.

	 التغيريات املوثقة واحملسوبة يف املواقع.

	 التزام مستخدمي الطرق احلساسني 

املالحظ.

هذا وختتلف الطرق املستخدمة يف كل نوع من أنواع التقييم.
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 5-3 النشر وتلقي اآلراء وردود األفعال 

عندما يكتمل التقييم من املهم تعميم نتائجه على األطراف املعنية املشاركة يف الربنامج وعلى اجلمهور، 
حتى لو مل تكن النتائج جيدة جداً. فنشر النتائج هبذه الطريقة يساعد على كسب مزيد من الدعم 
للربنامج إذا كان ناجحاً ومساعدة اآلخرين على احلصول على الدعم لتنفيذ برامج مماثلة. وميكن 

أيضا للدعاية املرافقة هلذه العملية أن تزيد تأثري الربنامج. 

نتائج التواصل 

بعد جناح الربنامج يف حتقيق أهدافه، من املفيد دراسة ومناقشة العناصر اليت كان أداؤها جيداً مع 
فريق العمل )انظر الفقرة 1.2.4( والسبب يف ذلك.

 أما إذا مل يكتب له النجاح فمن الضروري مشاركة اآلخرين بذلك لكي تؤخذ نقاط الضعف أو القضايا 
ذات الصلة بعني االعتبار يف املشاريع املماثلة، مبا فيه وقبل كل شيء التأكد من أن تنفيذ مثل هذه 
املشاريع مفيد أم ال. ويتعني على فريق العمل مناقشة اآلثار املرتتبة على نتائج التقييم والنظر فيما إذا 
أظهرت أية فوائد ملموسة أو مشاكل جيب تصحيحها أو عناصر ينبغي التخلي عنها. عالوة على ذلك، 
يكشف التقييم آثاراً جانبية غري متوقعة للربنامج، إجيابية وسلبية على حد سواء. وجيب استخدام هذه 

اجلوانب يف إغناء عملية تطوير الربنامج. 
وفضالً عن مناقشة نتائج التقييم مع فريق العمل والفريق املرجعي )انظر املقطع 2.2.4(، قد يتضمن 
النشر عرض النتائج يف االجتماعات العامة أو استخدام وسائط اإلعالم لنشر نتائج الربنامج أو نشر 

التقارير والدراسات يف النشرات العلمية.
 وينبغي إدخال نتائج التقييم يف دورة التخطيط وإجراء التعديالت املناسبة على الربنامج قبل املزيد 

من التوسع فيه.

ابدأ عملية التقييم في بداية تنفيذ البرنامج □ 
حدد هدف التقييم وضع إطارا له □ 

حدد السكان المستهدفين والمكان والزمان ومؤشرات األداء بوضوح □ 
ضع واختبر إجراءات جمع البيانات وتأكد من االتساق في القياس □ 

اجمع وحلل البيانات قبل التنفيذ وفي فترات محددة مسبقا بعد التنفيذ □ 
اكتب وانشر تقرير التقييم وقم بجمع اآلراء عن مختلف أطوار البرنامج □ 

استخدم نتائج التقييم الستخدامها في دورة التخطيط الجديدة ولدعم استدامة البرنامج □ 

قائمة مراجعة
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 تكريم األفراد واملؤسسات واالحتفاء بالنجاح 

بعد حتديد النتائج الناجحة، ينصح برتتيب بعض األنشطة الرمسية وغري الرمسية مع املوظفني من 
اجلهات املشاركة لالحتفال بالنجاح. صحيح أن املكسب الرئيسي الذي يتلقاه املشاركون يف املشاريع 
الناجحة للسالمة على الطرق الرئيسية هو الشعور الشخصي باإلجناز، ولكن االعرتاف اإلجيابي من 
جانب اإلدارة العليا بقيمة عملهم هو عنصر حاسم للحفاظ على الروح املعنوية والتأكيد جلميع املشاركني 
أن عملهم حيظى بالتقدير والعرفان. وباملثل، عندما تظهر املؤسسة تقديرها للمسامهات اجليدة من 

املؤسسات األخرى، فإهنا تقطع شوطا طويال حنو بناء شراكات وطيدة وطويلة األمد.

املشاركة يف الدروس لضمان استدامة الربنامج 

إن مشاركة األطراف املعنية الرئيسية يف الدروس املستفادة من عوامل جناح الربنامج تساعد على ضمان 
استمرارية املنافع اليت مت احلصول عليها يف بداية الربنامج. ومن املرجح تأمني احتياجات التمويل على 

املدى الطويل واملوارد الكافية إلدارة السرعة إذا مت قياس أداء الربنامج وتعميم التقارير حوله.

خالصة

	 ينبغي اعتبار املراقبة والتقييم جزءا ال يتجزأ من مجيع برامج إدارة السرعة.

	 جيب حتديد اإلطار أو اإلسرتاتيجية املعتمدة للمراقبة والتقييم يف بداية الربنامج، وأن تكون عملية 

مجع البيانات الضرورية لتحقيق أهداف التقييم جزءاً ال يتجزأ من عملية تنفيذ املشروع.
	 تساعد املراقبة والتقييم، فضال عن توفري معلومات عن فعالية الربنامج، على حتديد مجيع مشاكل 

تنفيذ الربنامج، مما يسمح بإدخال التغيريات الضرورية يف مرحلة مبكرة.
	 يساعد حتديد أهداف التقييم على إجياد أفضل السبل لتنفيذه. وهناك عدد من الطرق املختلفة 

اليت ميكن استخدامها لتقييم خمتلف عناصر برنامج إدارة السرعة. ولكل طريقة مزايا وعيوب، 
التقييم وعلى  للربنامج وعلى مواضيع  الرئيسية  األهداف  املناسبة على  الطريقة  اختيار  ويعتمد 

املوارد املتاحة.
	 من املهم مشاركة األطراف املعنية بنتائج أي اختبار جترييب ومراقبة وتقييم واستخدام هذه املعلومات 

يف التخطيط وحتسني الربامج احلالية واملستقبلية على حد سواء. 
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الملحق رقم 1:      
طرق جمع بيانات السرعة   

من هذه الطرق التوقيت

للمركبات  اليدوي  التوقيت  أصبح  والبيانات  الزمن  لتسجيل  االلكرتونية  األجهزة  انتشار  تزايد  مع 
باستخدام امليقاتية ال يستخدم إال كمالذ أخري. وبات باإلمكان وبسهولة تسجيل وقت مرور مركبة ما 
بني جهازي كشف، مثبتني يف نقطتني املسافة بينهما معروفة. ميكن جلهاز الكشف أن حيتوي على 
أنبوبني هوائيني، وكابالت كهربائية مبختلف أنواعها، وأشرطة حتويل، ودارات كهربائية، وحزم كهرباء 

ضوئية أو كهرومغناطيسية.

مسدس الرادار الكهرومغناطيسي
يتم إرسال حزمة كهرومغناطيسية إىل املركبة املستهدفة اليت تعكسها على شكل إشارة إىل املستقبل 
يف جهاز الرادار. وتؤدي حركة املركبة إىل تغيري يف تردد اإلشارة املرتدة. ومن خالل قياس مقدار تغري 
الرتدد ومدة الفاصل الزمين، ميكننا حتديد سرعة املركبة املستهدفة. ويتمتع هذا اجلهاز بنطاق كشف 

عريض يصل إىل 70 م وملسافة 300 م.

القياس املباشر باستخدام مسدس الليزر
يتمتع جهاز أشعة الليزر حتت احلمراء مبدى كشف ضيق قطره حوايل مرت واحد وملسافة 300 م بني 
جهاز لليزر واملركبة املستهدفة. ويعتمد هذا اجلهاز على قياس زمن ذهاب وإياب حزمة األشعة حتت 

احلمراء أي زمن وصول األشعة للمركبة وارتدادها. 

القياس باستخدام الفيديو 
ميكن استخدام الفيديو لتحديد سرعة املركبات، وهو يصبح بشكل متزايد أقل تكلفة يف االستخدام 
والتشغيل. وتتضمن الطريقة العامة تسجيل املسافة اليت تقطعها املركبة يف فرتة قصرية )الزمة اللتقاط 

صورتني(، ومن ثم حساب السرعة.
ويعد استخراج البيانات يدوياً من تسجيل فيديو أمراً يستنزف الوقت، ومضجراً ومكلفاً وليس مفيداً 
خصوصاً يف حاالت املعاينات الروتينية. ولكن التطور املستمر لطرق استخراج البيانات أوتوماتيكياً 

أن جيعل عملية مجع بيانات سرعة املركبات من ملف فيديو بديالً ذا تكلفة جمدية.

النظام العاملي لتحديد املواقع 
ميكننا أن جنهز املركبات بوحدات استقبال ميكنها التقاط إشارات من الشبكة الفضائية للنظام العاملي 

.)GPS( لتحديد املواقع
وتبلغ دقة التفاضل الرمزي لنظام حتديد املواقع DGPS(( حوايل 2-3 أمتار مبسافة أرضية )أي 

مدى التغطية( تبلغ من 100-200 كم.
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الملحق رقم 2: 
تطبيق قوانين السرعة – والية فيكتوريا في استراليا

يف عام 2002، حدد منتدى وزاري خمتص بالسالمة على الطرق احلاجة إىل القيام بإجراءات جذرية، 
وبدأ العمل بإسرتاتيجية "لنصل أحياء، 2002-2007" مع تركيز كبري على برامج تغيري السلوك، مثل 
مبادرات  أحياء"  "لنصل  برنامج  السرعة يف  قوانني  تطبيق  ويتضمن مكون  السرعة.  قوانني  تطبيق 

رئيسية هي:
	 إعطاء اهتمام أكرب ملسألة "ختفيض مستوى السرعة الزائدة" من خالل ختفيض عتبة السرعة )أي 

السرعة اليت تضبط الكامريا عليها أو حد السرعة املطبق من قبل شرطة الطرق(.
	 تكثيف جهود تطبيق القانون - زيادة ساعات عمل الكامريا املتحركة وتركيب املزيد من الكامريات 

الثابتة(.
فالش"  "بدون  متحركة  كامريات  استخدام  فيه  مبا   – متوقعة  غري  القانون  تطبيق  عملية  	 جعل 

واستخدام خليط من سيارات الشرطة املعلمة وغري املعلمة. وإعادة النظر يف العقوبات املطبقة 
على جتاوز السرعة.

وتضمنت مراجعة املراقب العام يف والية فيكتوريا عام 2006 )باإلضافة إىل أمور أخرى( دراسة فعالية 
برنامج تطبيق السرعات يف التقليل من اإلصابات السرعة الزائدة والطرق.

وتضمنت مراجعة املراقب العام يف والية فيكتوريا عام 2006 )باإلضافة إىل أمور أخرى( دراسة فعالية 
برنامج تطبيق السرعات يف التقليل من اإلصابات السرعة الزائدة والطرق.

وخلصت املراجعة إىل أن الربنامج كان فعاالً للغاية. ويف عام 2005 وللمرة األوىل، كان معدل السرعات 
على طرق مدينة ملبورن )يف مناطق السرعة 60 و70 و80 كم/ساعة( حتت حدود السرعة القانونية. 
ولكن مستوى التقيد حبدود السرعة املطلوبة ضمن املنطقتني 100 و110 كم/ساعة مل يتحسن. حيث 

ال يزال حوايل 15% من السائقني يف كل منهما يتخطى حدود السرعة.
تضع إسرتاتيجية "لنصل أحياء" أهدافاً طموحة، هتدف إىل تقليل نسبة الوفيات واإلصابات اخلطرة 
بنسبة 20% مع حلول عام 2007. وخالل السنوات األربع األوىل )2002-2005(، وصل االخنفاض 
يف نسبة الضحايا إىل 16% تقريباً. ويف آب 2006، سجلت فيكتوريا أقل مستوى من الوفيات يف 12 

شهراً.
حتصل حوادث الطرق نتيجة ألسباب عدة، لذا من الصعب أن جنزم أن اخنفاض اإلصابات حدث بسبب 
زيادة التقييد حبدود السرعة القصوى. ومع ذلك فأن االخنفاض األكرب يف اإلصابات حصل يف مناطق 
السرعات املنخفضة اليت شهدت أعلى مستوى من فرض القانون. وسجل أيضاً اخنفاض هام يف إصابات 
املشاة ويف شدة اإلصابات اخلطرة – وكالمها مؤشر يتأثر بالتغيريات يف سرعة املركبات. وتشري هذه 

العوامل إىل أن زيادة التقييد حبدود السرعة كانت عامالً مسامهاً يف اخنفاض اإلصابات.
 

املصدر: جملس املرور االسرتايل، الاطة العملية الوطنية للسالمة على الطرق، 2008-2007. 
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الملحق رقم 3: 
أمثلة على تعليق أو سحب رخصة القيادة وغيرها من العقوبات 

غير المالية على مخالفات السرعة

الزائدة الدولة السرعة  مقدار 
مقاييس  أو  )كم/ساعة( 

أخرى

عقوبات أخرىمدة التعليق أو السحب

اسرتاليا  
)فيكتوريا(

 34–25 
 44–35 

45 فما فوق

شهر
6 أشهر

12 شهراً

النقاط احملذوفةكندا
 15-10

6 خالل الفرتة التجريبية    
للسائق اجلديد

التعليق األول:
من شهر وحتى 3 أشهر 

التعليقات الالحقة: من 2 إىل 6 أشهر 

املخالفة األوىل :فوق احلدود السرعة احملددةالدمنرك 
إيقاف شرطي ملدة ترتاوح من 3-5 سنوات 

املخالفات الالحقة :
سحب الرخصة من 6-10 أشهر أو بشكل 

دائم
املخالفة األوىل ضمن فرتة 3 سنوات 

من احلصول على الرخصة للمرة 
األوىل: 

سيستعاض مبنع القيادة عن تعليق رخصة 
القيادة

للمخالفات األوىل والالحقة :
يشرتط اخلضوع لفحص قيادة قبل إعادة 

رخصة القيادة 
للمخالفة األوىل ضمن السنوات الثالث 
األوىل من احلصول على رخصة القيادة:

تدريب خاص على القيادة وفحص قيادة 

للسيارات 
والشاحنات 

اخلفيفة 
بدون عربة

%60 >

للشاحنات 
الكبرية 

والباصات 
واملركبات 

اليت 
هلاعربات

<30% )60% يف مناطق 30 كم 
يف الساعة(

يف حال تكرار املخالفة ضمن السنوات سحب الرخصة ملدة 3 سنوات <50فرنسا
الثالث األوىل: 

احلبس ملدة تصل إىل 3 أشهر

< 40 أو إذا جتاوز سرعة:اليونان
140 كم على الطرق السريعة
و130 كم على الطرق العامة

و120 كم على الطرق األخرى 

سحب الرخصة ملدة شهر واحد

النقاط احملذوفة كوريا 
40 > 

120 > 
200 > 
270 >

تعليق لسنة
سحب ملدة سنة واحدة

سحب ملدة سنتني

النقاط احملذوفة بولندا
20 أو 24

وينتج عن سحب الرخصة:غري حمدد 
1( بالنسبة للسائقني الذين مل مير سنة على 

حيازهتم الرخصة والذين لديهم 20 نقطة 
حمذوفة: تدريب وفحص كتابي وفحص قيادة 

لنيل رخصة قيادة من جديد
2( السائقني الذين مر عام واحد على 

األقل على حيازهتم الرخصة ولديهم 24 
نقطة حمذوفة: فحص كتابي وفحص قيادة 

بدون تدريب 

30- 60الربتغال
60 >

من شهر وحتى سنة
من شهرين وحتى وسنتني

تدريب إجباري 
التعاون يف جمال محالت السالمة على الطرق. 

املصدر: جملس النقل االسرتايل، اخلطة العملية الوطنية للسالمة على الطرق، 2008-2007.   
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الملحق رقم 4:  
تهدئة حركة المرور في غانا- مطبات تخفيف السرعة الزائدة

يطلق مصطلح "تهدئة حركة المرور" على التطبيق الذاتي لإلجراءات اهلندسية اليت تصمم لتخفيف 
الربيطانيون  املهندسون  يعد  السالمة.  سبيل ضمان  املركبات- يف  تدفق  وأحياناً  املركبات-  سرعة 
واهلولنديني والدمنركيني من السباقني يف هذا اجملال. فقد قاموا باستخدام املطبات املسطحة لتنبيه 
السائقني إىل ضرورة ختفيف سرعتهم، وبوضع حواجز عمودية وأفقية إلجبارهم على ختفيف السرعة. 

تعرف هذه االنحرافلا العمودية أكثر باسم المطبلا.
مت استخدام هذه املطبات يف غانا منذ مخس سنوات، وأصبحت اآلن شائعة جداً. وغالباً ما تقام 
على الطرق املنشئة حديثاً استجابة للشكاوي واملخاوف من السرعات العالية. ومع ذلك ولألسف مل 
تتم حماولة التأكد فيما إذا كانت هذه املطبات قد جنحت فعالً يف ختفيف السرعات العالية وحوادث 
الطرق واىل أي مدى. ويقوم املهندسون بتجربة تصاميم خمتلفة من املطبات ولكن دون أي دليل على 

أهنا فعالة. ال ميكننا اجلزم بأن نتائج الدراسات اليت مت إجراؤها يف أوروبا ستنجح يف غانا.
ولكي نتمكن من تقييم هذه اإلجراءات بشكل صحيح جيب أن نقوم بدراسات "قبل وبعد". ويف ظل 
غياب مثل هذه الدراسات، كل ما ميكننا عمله هو "تقييم ما بعد" استناداً إىل دراسات السرعة )بالنسبة 

لبعض اإلجراءات( وإىل املالحظة املباشرة. 

التقيـيم

املطبات املسطحة
يبلغ ارتفاعها حوالي 15-25 مم وهي مصنوعة من لدائن 

بالستيكية أو من االسمنت )البيتون أو الكونكريت(. وتتوضع 
عادًة في نسق واحد – غالبًا 3 مجموعات في كل منها 5-4 
مطبات. أحيانًا، يختلف عرض المطبات والتباعد بينها ضمن 

المجموعة أو بين المجموعات لكي تصبح ملحوظة بشكل 
واضح في حال لم يخفف السائق سرعته – ولكن ليس هناك 
أي دليل على أن لهذه المطبات أي تأثير. وقد تم تركيب أول 

المطبات في سوهام على طريق أكرا- كوسامي في غانا. 
وخلص تقييم "قبل وبعد" نفذته مجموعة معهد أبحاث 

البناء والطرق )BRRI( في غانا إلى أنه تم بالفعل تخفيف 
الحوادث. ومنذ ذلك الوقت تم اعتمادها على نطاق واسع. 
التكلفة: 650,000 )بالعملة الغانية( لكل متر )2005(

ورغم أن المطبات المسطحة صممت لتنبيه السائقين فقط، 
إال أن هناك أمل بأن تجعلهم يخففون سرعتهم كذلك. وُتظهر 

المالحظة الميدانية أن نسبة قليلة من السائقين تقوم بتخفيف 
السرعة – ولكن أغلبهم يدرك بسرعة أنه كلما عبروا هذه 

المطبات بسرعة أكبر كلما قللوا من االهتزاز واإلزعاج الذي 
يمكن أن يتعرضوا له. كما أن هذه المطبات تتعرض للتآكل 

التدريجي، مما يستدعي إعادة تشكيلها كل سنة أو نحو ذلك.

استنتاج: هذه المطبات غير مفيدة لوحدها ولكنها مساعدة 
في التحذير من السرعة الزائدة والمخاطر الشديدة األخرى.
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املطبات الصغرية ضمن اإلسفلت
يبلغ ارتفاعها عادة حوالي 35مم وعرضها 500 مم وهي 

مصنوعة من اإلسفلت وتأخذ شكل مطبات محدبة. ويتم 
إضافة خط أبيض لتوضيحها أكثر. ومن أوائل األماكن 

التي جربت فيها هذه المطبات ايجيسو على طريق أكرا- 
كوماسي، ثم استخدمت على طريق تيما-أكوسومبو الجديد. 

وتظهر المالحظة الميدانية أن هذه المطبات قد تكون مزعجة 
جدًا في طريقة تخففيها للسرعة وذلك لإلزعاج الشديد الذي 

تسببه إذا حاول السائق عبورها بسرعة تتعدى 10 كم/
ساعة. وأكبر المتضررين هم المركبات الطويلة والقاطرات 

الكبيرة حيث يمكن أن تتأذى نوابض تخفيف االرتجاج. 
وعلى الطرق المزدحمة ربما يتسبب هذا النوع من المطبات 
بوقوف المركبات في طابور طويل. التكلفة: 1,200,000 

سيدي )العملة الغانية( لكل متر )2005(.

استنتاج: هذه الوسيلة مزعجة للسائقين ولمركباتهم، وهناك 
بدائل أفضل.

املطبات الصغرية مسبقة الصنع
تصنع هذه المطبات الصغيرة المحدبة من اإلطارات المكررة، 

ويبلغ ارتفاعها 40 مم وعرضها 900 مم. ويتم تثبيتها 
على األرض في كيب كوست وبعض األماكن في أكرا. 

وتظهر المالحظة الميدانية أن هذه الوسيلة فعالة تماما في 
تخفيف السرعات. وأظهر مسح تم على طريق عام رئيسي 

ثنائي االتجاه أن متوسط سرعة المركبات التي تعبر هذه 
المطبات الصغيرة بلغ 33 كم/ساعة )%85 منهم تعدى 42 
كم/ساعة(. ال يبدو أن هذه الوسيلة تسبب اإلزعاج والتلف 

الكبير للمركبات. التكلفة: 2,000,000 سيدي لكل متر 
.)2005(

وذكرت التقارير أن بعض أجزاء هذه المطبات يتفكك أحيانًا 
وال يمكن إعادة تثبيتها بسهولة.

استنتاج: أدائها جيد ولكن مشاكل الصيانة قد تعيق 
استخدامها لوقت طويل. 

املطب القياسي 3.7 م
يأخذ هذا المطب شكل محدب ارتفاعه 100 مم وعرضه 

3.7 م. وقد أثبت هذا النموذج الغاني، الذي يتألف من 
بالطات إسمنتية ترصف على شكل محدبات، نجاعته وتم 
استخدامه على نطاق واسع. وتظهر المالحظة الميدانية 

أن هذه الوسيلة تخفف سرعات المركبات إلى 15-20 كم/
ساعة وإذا تم ترك مسافة 100م فيما بينها، يمكنها أن 
تضبط متوسط السرعات بحدود 30 كم/ساعة. التكلفة: 

1,450,000 سيدي لكل متر )2005(.

يجب طالء المحدبات اإلسمنتية لتكون أكثر وضوحًا.

استنتاج: يعد هذا الخيار األنسب بين وسائل تخفيف السرعة 
على الطرق المحلية، خاصة على الطرق التي يكثر فيها 

المشاة. ولكنه مزعج كثيرًا على الطرق الرئيسية.
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املطبات املستوية 
تستخدم هذه المطبات في بعض الدول ضمن معابر المشاة، 

وهي فعالة في تخفيف سرعة المركبات إلى حد يمّكن المشاة 
من العبور بأمان. يكون ارتفاع المنصة المستوية عادة 
75-100 مم وعرضه 6 م على األقل. ويجب أن يكون 

الحد األقصى النحداره 1: 13. يمكن إنشاء المطبات من 
االسمنت المسلح أو اإلسفلت. والمطب الموضح في الصورة 

موجود في مطار كوتوكا الدولي ولكن التصميم مزعج جدا 
لالستخدام العام. 

استنتاج: تستحق المحاولة ضمن معابر المشاة على الطرق 
المحلية وعندما تكون حركة المرور مزدحمة لدرجة يضطر 

المشاة لالنتظار طوياًل قبل أن يتمكنوا من العبور.

املطب من قياس 9.5 م
وهو تصميم دنمركي محدب مصنوع من اإلسفلت ارتفاعه 

100 مم وعرضه 9.5 م. ويتم استخدامها على الطرق 
المؤدية إلى القرى والمناطق الخطيرة األخرى على طريق 

تاكورادي- آغونا )انظر الصورة(. وتؤدي هذه المطبات 
دورًا تحذيريًا. وتظهر المالحظة الميدانية أنها فعالة في 
تخفيف السرعة. وسجل مسح تم على أحدها أن متوسط 
سرعة المركبات بلغ 45 كم/ساعة )85% منها بسرعة 

55كم/ساعة(. أما احتمال اإلزعاج وخطر تلف المركبة فهو 
ضئيل.

إن إنشاء هذه المطبات ليس باألمر السهل، حيث تظهر 
بعض التشوهات في المطبات الموضوعة على طريق آغونا 

ربما بسبب ضعف الضغط.

استنتاج: خيار مناسب لتهدئة حركة المرور على الطرق 
الرئيسية المارة ضمن القرى، ويمكن اعتماده لتخفيف 

السرعة ضمن الطرق الرئيسية في المدينة. 
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الملحق رقم5:       
البرنامج العالمي لتقييم الطرق وتحسين سالمة شبكة الطرق

يعمل الربنامج العاملي لتقييم الطرق )iRAP( يف ست قارات، يهتم بتقييم السالمة على الطرق ويشجع 
اختاذ إجراءات عالجية. ومت تصميم وتطبيق هذه الوسائل أوالً يف أوروبا، ومنذ عام 2001 قامت أكثر 
من عشرين دولة بتطبيق الربنامج. وقامت برامج مشاهبه يف أسرتاليا والواليات املتحدة بتوسيع هذه 
التطبيقات، حيث يتم اآلن استخدامها يف الدول ذات الدخل احملدود واملتوسط. وهناك دراسات رائدة 
يف تشيلي، وكوستاريكا، وماليزيا وجنوب إفريقيا، وسيتوسع الربنامج العاملي لتقييم الطرق ليغطي 20 

دولة أخرى خالل السنوات اخلمس القادمة.
العالقة بني السرعة،  وهناك ثالثة برتوكوالت أساسية تشكل جوهر برنامج تقييم الطرق وتوضح 

والطاقة، واملخاطرة، واإلصابات. وتتضمن هذه الربوتوكوالت:
	 دراسة وتصنيف معدالت احلوادث املميتة واخلطرية اليت حتدث على الطرق الرئيسية.

	 مراقبة أداء مقاطع معينة من الطرق خالل فرتات زمنية معينة، ومراقبة عدد احلوادث املميتة 

واخلطرية اليت تقع عليها.
	 القيام بعمليات تفتيش سريعة للتأكد من جودة البنى التحتية املتعلقة بالسالمة يف دول خمتلفة ملعرفة 

األماكن اليت يرجح فيها حدوث االصطدامات، واىل أي درجة ميكن للطرق أن حتمي مستخدميها 
من وقوع احلوادث ومن املوت واإلصابات اخلطرة عندما تقع فعالً. ويستخلص من هذه اجلوالت 

التفتيشية ما يسمى "مؤشر احلماية على الطريق".

حتديد املخاطر ومراقبة األداء

يظهر خمطط معدل املخاطر نسب احلوادث مقاسة بعدد اإلصابات املميتة واخلطرية لكل كم تقطعه 
املركبة. وبذلك تصف املخاطر وتظهر كيف تتغري عند االنتقال من طريق إىل آخر.

ويركز برنامج تقييم الطرق على الطرق اليت تقع فيها أغلب احلوادث املميتة. ففي أوروبا مثالً يقع 
أغلب احلوادث املميتة على الطرق خارج املناطق السكنية، وحيدث 30-40% منها على الطرق الريفية 
الرئيسية. ويف الدول ذات الدخل احملدود واملتوسط، تكثر الوفيات يف صفوف املشاة، ضمن وحول 

املناطق املدينية غالباً.
ويف اململكة املتحدة واسبانيا، مثة مراقبة تفصيلية ألداء قطاعات معينة من الطرق وخالل فرتات زمنية 
معينة. وقد ساعد االهتمام الذي وفره الربنامج األوروبي لتقييم الطرق على تقليل عدد الطرق عالية 
ومتوسطة اخلطورة. حيث اخنفضت بنسبة 30% يف هذه الدول مقارنًة مع السنوات الثالث املاضية. 
وقد راقب الربنامج األوروبي لتقييم الطرق اإلجراءات املصاحبة لالخنفاضات الكبرية اليت حصلت يف 
أرقام اإلصابات وحوادث االصطدام. وعادة، تسجل أكثر املناطق حتسناً اخنفاضاً يف حوادث االصطدام 
حبدود 50-70% بني فرتتني كل منهما ثالث سنوات، نتيجة جملموعة اإلجراءات قليلة التكلفة، ومنها 
السرعة،  إجراءات ختفيف  الطرق،  تعبيد  وإعادة  الطريق،  على  واخلطوط  اإلشارات  نظام  حتسني 
وإزالة احتماالت حدوث االصطدامات. وقامت اإلجراءات الوقائية من حوادث االصطدام بدور مهم 

يف هذا السياق.
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ويف عام 2006، مت إعداد خريطة لكل أوروبا تظهر تنوع املخاطر عرب أجزاء كبرية من القارة )1(. 
ويوضح الشكل رقم 1 تفاصيل من هذه اخلريطة حيث املؤشر املستخدم هو عدد اإلصابات املميتة 
واخلطرية لكل مركبة يف الكم وظهرت معدالته باأللوان: أسود )ألعلى خطورة(، رمادي، أخضر، أخضر 

فاتح، وأخضر أفتح )ألقل خطورة(.
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الشكل  1:     جزء من خريطة معدالت المخاطر في أوروبا التي أعدها البرنامج األوروبي لتقييم 
مخاطر الطرق
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This map shows the changing risk of death and 

serious injury that road-users face across Europe’s 

major road network.

Your risk can change greatly as you turn from one road 

section onto another. Even within the same country, 

you can be over 10 times more likely to die on some 

main roads than others.

By choosing a 4-star route, wearing a seat belt and 

driving at a safe speed you can be 20 to 30 times safer.

For more information visit www.eurorap.org

How safe are you  
on Europe’s roads?

The lowest risk roads in Europe are a new type of 4-star single 
carriageway found in Iceland, Ireland and Sweden. 

The 2+1 layout consists of two lanes in one direction of travel 
and one lane in the opposite direction, alternating at intervals of 
approximately 2km. Tra�c streams are separated by a safety 
barrier, preventing overtaking on one-lane sections.

Mapping for Belgium is based on fatal and serious accidents (F&S) on national roads in Wallonia and Flanders (1999-2001); Great Britain is based on F&S 
on motorways and main roads (2002-2004); Republic of Ireland is based on all injury accidents on national roads (1998-2002); Northern Ireland is based 
on F&S on motorways and A class roads (1998-2002); Netherlands is based on F&S on national roads (2002-2005); Spain is based on F&S on motorways, 
expressways and national roads (2001-2003); Sweden is based on F&S on national roads (2003-2005); Switzerland is based on F&S on motorways and 
major roads (1997-2002). A statistical adjustment ensures that results are comparable. Austria is based on F&S on motorways (2000-2003). Italy is based 
on all injury accidents on motorways and national roads (2002-2004). Germany is based on all accidents on the motorway network for the year 2002 only. 
No statistical adjustment has been made to results for Austria, Italy and Germany to enable comparisons with other European countries.

© Copyright EuroRAP AISBL. This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey ® with the permission of the Controller of Her Majesty’s 
Stationery O�ce. © Crown copyright 2006. All rights reserved. Licence number 399221. This product includes mapping data from Ordnance Survey of 
Northern Ireland ® reproduced by permission of the Chief Executive, acting on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery O�ce © Crown copyright 
2005, Permit No. 40441. Republic of Ireland mapping based on Ordnance Survey Ireland, Permit No. MP000505. © Ordnance Survey Ireland and Government 
of Ireland. Swedish mapping data reproduced with permission © Lantmäteriverket. Licence number i2006/2179. World Map © 2006 Europa Technologies Ltd. 
Mapping data for Austria, Belgium, Netherlands, Spain and Switzerland is reproduced with permission of the active EuroRAP member and/or road authority in 
each country. 

The views expressed in this publication are EuroRAP’s and are not necessarily shared by organisations that support EuroRAP. The material contained in this 
publication is not intended to be relied upon as advice, and in particular the Authors and Publishers accept no responsibility for loss or injury su�ered by any 
person as a consequence, direct or indirect, of anything contained.

DIFFERENT MAPPING FOR DIFFERENT NEEDS 
- CRASH DENSITY 

The risks shown on the map for Italy illustrate 
how EuroRAP prepares di�erent types of map for 
di�erent needs. This map is prepared for safety 
engineers and shows where crashes take place 
– or the crash density . 

Unlike the main map, this does not show your risk 
of being killed - it takes no account of whether 
200,000 people a day or 200 a day are at risk on 
the road. 

While your chance of dying on a typical European 
motorway is a quarter of that on a typical single 
carriageway, busy motorways still have too many 
fatal crashes. 

So it makes sense to invest in the highest crash 
protection standards possible on Europe’s 
premier trade route network, the Trans European 
Road Network. EuroRAP says we should expect 
this network to be brought up to 4-star standard 
everywhere without delay.

Regional maps have been produced for  
Catalonia, the Basque Country and Navarre.

National accident density maps are produced 
alongside risk maps to explain the connection 
between  high tra�c �ows and high accident 

numbers, and how results based on these maps 
are used by road administrations to set priorities 

for action for road safety improvements. 

German data holders have so far been able 
to provide information on injuries for 1 

year only, for motorways only, and without 
distinguishing fatal and serious injuries 

from minor injuries. The mapping in Germany 
therefore provides a preliminary estimate 

only of the varying risk on motorways.

The information provided by French data 
holders to EuroRAP is not in a form which 

permits independent evaluation and 
international comparison.

Feasibility studies 
are planned to 
begin in 2007

Feasibility studies 
are planned to 
begin in 2007

Feasibility studies 
are planned to 
begin in 2007

Feasibility work has shown 
that EuroRAP Risk Mapping 
can be carried out in 2007

Feasibility work has shown 
that EuroRAP Risk Mapping 
can be carried out in 2007

Risk Mapping will be 
completed by the 

end of 2007

Risk Mapping will 
begin in 2007

EuroRAP is �nancially supported by the European Commission, the FIA Foundation for the Automobile and Society,  

Toyota Motor Europe, and the Association Constructeurs Européen des Automobiles.

STAR RATING ROADS FOR SAFETY 

EuroNCAP tests new cars and star rates 
the protection they give to occupants and 
pedestrians in the event of a crash. The Star 
Rating map shown here for Germany illustrates 
the EuroRAP equivalent for roads. As with 
EuroNCAP, Star Rating maps do not say how 
likely a driver is to be involved in an accident.

People die on European roads in 4 main ways - 
head-on crashes; running o� the road and hitting 
obstacles like lampposts and trees; brutal side 
impacts at junctions; and being hit as pedestrians 
or cyclists. EuroRAP inspects the road and scores 
the protection from each of the main crash types 
that kill. The majority of road deaths in Europe are 
on single carriageways. 

The map shown here gives the latest results for 
Germany where only 70% of motorways give 4-
star protection – but run-o� deaths would halve 
if protection for this crash type were raised from 
a 3-star to a 4-star standard. Among single 
carriageways over 60% of federal state roads 
have just 2-star protection.

With so much to do to raise protection standards, leading road engineers want the Star Rating system to 
help them target where improved protection is most urgently needed. A new extended Star Rating is now 
being piloted in Europe after successful trials in Australia - this will help show both where the likelihood of 
crashes is high and the protection is poor.

Star Rating maps have also been produced, or are currently being developed, in Great Britain, Iceland, Ireland, 
Netherlands, Spain, Sweden and Switzerland.

Feasibility studies 
in Bulgaria are 

planned to begin 
in 2007

Feasibility studies 
are planned to 
begin in 2007

Feasibility studies 
are planned to 
begin in 2007

اعتماد اجلوالت التفتيشية بداًل من بيانات حوادث االصطدام

مت اعتماد مؤشر احلماية على الطرق أساساً للمساعدة على فهم سبب اختالف نسب احلوادث بني 
طريق وآخر وبني أجزاء الطريق ذاته. وله تطبيقات أيضاً يف البلدان اليت تعاني من تدني جودة بيانات 
احلوادث أو من صعوبة احلصول عليها، وهي غالباً حالة الدول ذات الدخل احملدود واملتوسط واليت 
تعاني من نقص حاد يف التقارير عن اإلصابات، وحتى عند توفر هذه التقارير تكون جودة البيانات 



159

ق
الح

لم
ا ادارة السرعة: دليل حول السالمة على الطرق

امليدانية متفاوتة. ولذلك، تصبح وسائل حتديد األولويات اليت ال تتطلب بيانات حول حوادث االصطدام 
مهمة للغاية.

يعطي مؤشر احلماية على الطرق نقاطاً لكل قطاع من الطريق حبيث ميكننا مقارنته مع قطاعات 
األخرى. ويركز هذا املؤشر على تصميم الطرق واخلصائص القياسية للسالمة على الطرق، ويصف 
إجراءات احلماية من احلوادث )عناصر السالمة األساسية( واحلماية من اإلصابات )السالمة الثانوية(. 

ولذلك فأن هذا املؤشر مرتبط بالنقاط التالية:
	 عناصر التصميم وهي تؤثر على احتمال وقوع احلوادث.

	 خصائص السالمة وهي ختفف من شدة اإلصابات.

	 حدود السرعة املتبعة )الن خطورة اإلصابات تزداد مع زيادة السرعة(.

بناء على ما سبق، تسجل الطرق، اليت تضمن محاية جيدة ضمن مجيع حدود السرعة املسموح هبا، 
نقاطاً عالية. وميكن للطرق اليت تكون فيها احلماية من احلوادث أقل كفاءة أن تسجل نقاطاً مقبولة يف 
حال كان نظام إدارة السرعة أكثر صرامًة. ولكن ختفيض حدود السرعة القصوى على املقاطع الطويلة 
من الطرق يعترب إجراءً غري فعال. عندما يكون مستوى االلتزام وتطبيق القانون ضعيفاً، فإن االكتفاء 

بتخفيض حدود السرعة القصوى لن يقلل من احتمال وقوع إصابات بسبب البنية التحتية السيئة.
أظهرت نتائج اجلوالت التفتيشية يف أملانيا إمكانية حتسني البنية التحتية على الطرق األملانية والفوائد 
الناجتة عن ختفيف اإلصابات. متت مقارنة نظام التصنيف يف الربنامج األوروبي لتقييم الطرق مع 
بيانات احلوادث على مسافة 1200 كم من الطرق السريعة يف بافاريا وراينالند-باالتينات. وقد سجلت 
الطرق السريعة اليت مت تصنيفها بأربع جنوم معدل حوادث خروج عن الطريق عنيفة أقل بنسبة %50 
من تلك اليت حصلت على الطرق السريعة اليت صنفت ثالث جنوم. ومتثل حوادث اخلروج عن الطريق 
قرابة 40% من مجيع احلوادث على الطرق السريعة )70% من الطرق السريعة املصنفة 4 جنوم و%30 
الباقية من املصنفة 3 جنوم(. وألن الطرق الريفية األخرى ال تضمن سوى القليل نسبياً من عناصر 

السالمة، فإن 60% منها حصل على جنمتني فقط. 
ويف السويد، مت استخدام مؤشر احلماية على الطرق يف سياق إدارة السرعة من خالل طرح السؤال 
السماح هبا ضمن شروط هندسية  اليت ميكن  العالية  السرعة  بشكل معاكس متاماً: ما هو مقدار 
معينة وخصائص معينة للبنية التحتية القائمة؟ لذلك مت وضع حدود السرعة طبقاً للمبادئ األوىل 

وبالتماشي مع درجة احلماية اليت يوفرها الطريق من اإلصابات الشديدة.
احلوادث  لعوامل ختفيف خماطر  حالياً  بنائها  يتم  اليت  الطرق  مراعاة  مستوى   1 اجلدول  يلخص 
اخلطرية يف األنواع األربعة لالصطدامات اليت مت تناوهلا يف برنامج تقييم الطرق يف خمتلف أحناء 
العامل. ويُظهر أيضاً كيف تصمم الطرق عرب الفصل بني خمتلف املستخدمني لتجنب االصطدامات. 
كما يقدم بيانات حديثة حول سجل السالمة. فمثالً يوجد يف الطرق السريعة حواجز منصفة للتقليل 
من حوادث التصادم اجلبهي، ومناطق جانبية حممية لتجنب االصطدامات الناجتة عن اخلروج عن 
الطريق، وعوازل للتماس )ختفف التأثريات اجلانبية العنيفة ألن االصطدامات عادة تأخذ شكل ضربات 
مائلة عندما تلتحم املركبتان املتصادمتان بزاوية حادة(. ويتم أيضاً منع مستخدمي الطرق املكشوفني 
من استخدام الطرق السريعة. ويوضح الشكل 2 مدى توفر عناصر هذه احلماية على الطرق األحادية 

والثنائية االجتاه. 
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الجدول 1:  ملخص ألشكال الحماية من النماذج األربعة الرئيسية لالصطدامات )حسب أنواع الطرق(

ملتقى طرق      طرق سريعةنوع االصطدام
ثنائية االجتاه 

منفصلة

ملتقى طرق  
ثنائية االجتاه 

متعددة

مزيج من طرق 
ثنائية وأحادية 

االجتاه

طرق أحادية 
االجتاه

منخفضمتوسطعايلعايلعايلجبهي
منخفضمنخفضمنخفضعايلعايلتقاطع الطرق

منخفضمتوسطعايلعايلعايلاخلروج عن الطريق
منخفضمنخفضمتوسطمتوسطعايلمستخدمني مكشوفني 

خطر املوت أو اإلصابات 
اخلطرية/ مليار كم مقطوع من 
قبل املركبات )اململكة املتحدة( 

1828435380
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الشكل  2:     يمكن تقييم العناصر رفيعة التصميم المتشابهة على طرق ذات معيار مختلف

الحماية على الطريق نوع التقاطع والمباعدةمعالجة المنصف

معالجة حواف الطريق

تسهيالت المشاة

هذه مؤشرات عالية املستوى تظهر خصائص الطريق املهمة )كوجود أو غياب منصف احلماية( اليت هلا 
تأثري واضح على معدل احلوادث املميتة واخلطرية، وتبني أين توجد أفضل االحتماالت إلنقاذ األرواح. 
وميكن هلذا العمل إيصال رسائل قوية تشرح للناس وصناع القرار على السواء أين تكمن األولويات 

وفيما إذا كانت الدول قادرة على إنقاذ األرواح.

حتسني سالمة شبكة الطرق 

تظهر مراجعة االسرتاتيجيات الوطنية لتقليل اإلصابات أنه يف الدول ذات األداء املتطور، يؤدي حتسني 
البنى التحتية املرتافق مع وضع حدود سرعة مالئمة إىل اخنفاض كبري مقارنة بالتحسينات املطبقة 
على املركبات والسائقني وسلوك مستخدمي الطرق )اجلدول 2(. ومن املرجح أن هذه التناسب بني 
اإلجراءات يتباين بشكل كبري يف الدول ذات الدخل احملدود واملتوسط وهو خيتلف عن املعطيات الواردة 
هنا. ولكن حتى الدراسات السريعة للبنى التحتية يف الدول ذات الدخل احملدود واملتوسط تظهر بأن 
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هلذه الطرق إمكانات كبرية للتحسني.

الجدول 2:   مصادر تقليل الحوادث )3(

اململكة املتحدة %السويد %هولندا %املقياس
505944البنى التحتية للطريق

262035املركبات
241516السلوك

65--أخرى

100100100جمموع

وقد وضع لينام ولوسون تقديرات عن املنافع املتوقعة جراء حتسني البنية التحتية، وختفيض خماطر 
االصطدام نتيجة تطبيق خمتلف السيناريوهات، عرب تطوير البنية التحتية وإدارة السرعة. ويف البلدان 
اليت تتميز مبعايري متقدمة يف القيادة قياساً بغريها، وبأسطول مركبات آمن يف معظمه، من املتوقع 
احلصول على نتائج جيدة جداً جراء ختفيض املخاطر على نقاط التقاطع )اجلدول 3( وأيضاً نتائج 

جيدة جراء ختفيض إصابات حوادث اخلروج عن الطريق.

الجدول 3: االستثمارات المبررة في مختلف عناصر الطرق
Table 3: 

األرباح السنوية اإلجراء
)1000 يورو/كم(

العمر املفرتض   
)سنة(

القيمة احلالية 
الصافية* 1مليون 

يورو لكل 10 كم
حتويل الطرق ثنائية االجتاه املفصولة بفاصل إىل 

طرق سريعة 
30204،6

ختفيض خماطر حوادث اخلروج عن الطرق السريعة 
مبقدار النصف

20101،8

ثنائية  الطرق  على  اجلودة  عالية  متاس  عوازل 
االجتاه

64209،4

ثنائية  الطرق  على  التقاطعات  خماطر  ختفيض 
االجتاه إىل النصف

44103،7

ختفيض خماطر حوادث اخلروج عن الطرق ثنائية 
االجتاه إىل النصف

20101،8

أحادية  الطرق  على  التقاطعات  ختفيض خماطر 
االجتاه إىل النصف

29102،4

الكثافة  ذات  الواحد  االجتاه  طرق  يف  املنصفات 
املنخفضة

25102،1

الكثافة  ذات  الواحد  االجتاه  طرق  يف  املنصفات 
العالية

25102،1

ختفيض خماطر حوادث اخلروج عن الطرق أحادية 
االجتاه إىل النصف

10100،9

*: توضح القيمة احلالية الصافية معدل متويل اخلطة لنفسها عرب الوقت
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الملحق رقم 6:                         
االستخدام الفعال لموارد الشرطة

ينبغي استخدام املوارد النادرة للشرطة بشكل فعال وبكفاءة عالية لزيادة قيمة عمليات تطبيق القانون 
اليت تستهدف السرعة الزائدة. إن التطبيق االسرتاتيجي للقوانني يوحد املبادئ األساسية حلفظ النظام 
كجزء من مشروع تشارك فيه عدد من املنظمات. ولكن بشكل عام جيب أن تسعى ممارسات تطبيق 

القوانني إىل حتقيق ما يلي:

زيادة وضوح عملية التطبيق أ ( 
وتشمل هذه العملية القيام بنشاطات مراقبة السرعة واضحة للغاية وملحوظة للناس وموزعة على 
مواقع اسرتاتيجية. إن استخدام أجهزة اكتشاف السرعة احملمولة باليد اليت يستخدمها عناصر من 
الشرطة يقفون على جانب الطريق وكذلك املركبات املزودة برادار متحرك مثبت يف أعلى السيارة 
)خصوصاً على الطرق الريفية السريعة( ميثل حتذيراً واضحاً ومستمراً للناس من خماطر السرعة 
واحتمال اكتشاف املخالفة، ويعترب مبثابة رادع ضد جتاوز حدود السرعة القصوى. جيب أن يتواجد على 
األقل اثنان من ضباط شرطة ضمن الفرق العاملة على جوانب الطرق، وجيب أن يكون هناك تدابري 
فعالة لتسجيل البيانات ميكن التحقق منها يف كل مرحلة من مراحل إدارة السرعة من قبل مشرفني 
مستقلني يف مراكز الشرطة احمللية. وكما الحظنا يف املقرر الثالث، هناك فائدة كبرية من استخدام 

األجهزة املخفية لتطبيق قوانني السرعة باإلضافة إىل وجود دوريات شرطة مرئية.

تكرار رسائل احلمالت الدعاوية لتطبيق القوانني ب ( 
ويعين هذا للسائقني بأن احتماالت اكتشافهم عالية، يف أي مكان وزمان.

تطبيق صارم وعادل وثابت للقانون ت ( 
بعد إعطاء مهلة حتذير أوىل معلنة، جيب أن يكون تطبيق الشرطة للقانون صارماً، غري متحيّز، وعادالً 
ومنسجماً. سيؤدي هذا يف )هناية املطاف( لتغيري دائم )وليس قصري األجل فحسب( يف عادات سائقي 
السيارات والدراجات على الطرق العامة وحيث يكون تطبيق الشرطة للقانون متوقعاً. ولوال إجراءات 

فرض القانون، لكان هناك التزام حمدود أو حتى معدوم. 

اإلعالن عن إجراءات تطبيق القوانني  ث ( 
لضمان فعالية قصوى، جيب أن يرتافق تطبيق القانون الذي يهدف إىل حتقيق االلتزام مع محالت 
ووسائل  احمللية،  واحلكومات  الوطنية،  احلكومة  قبل  من  مستمرة  منسقة مبشاركة  وتوعية  إعالم 
اإلعالم اجلماهريي، ووكاالت أخرى. وهذا يقتضي تنظيم محالت إعالنية قبل وخالل وبعد عمل 
الشرطة، بالرتافق مع رسائل السالمة اليت تعزز عملية التطبيق. وميكن توزيع نشرات سالمة حول 
التقييد بالسرعات احملددة مع حتذير من احتمال فرض غرامات يف املراحل األوىل من تنفيذ برنامج 

دائم لتطبيق قوانني السرعة وإدارة السرعة. 
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الملحق ا

التدريب والسالمة ج ( 
جيب ختطيط العمليات املطلوبة بشكل جيد مع تدريب وإرشاد مجيع ضباط شرطة املرور بالشكل 
املالئمة لسالمة ضباط االعرتاض،  املراعاة  السالمة أساسية مع  تكون مسألة  أن  املطلوب. وجيب 
والسائقني واالستخدام اآلمن للمعدات واختيار نقاط مراقبة السرعة. ويتم تطبيق نفس الشروط 

على الكامريات املتحركة.

املواقع ح ( 
التأني عند صياغة املبادئ اإلرشادية حول مواقع وضع الكامريات املتحركة وأجهزة اكتشاف  جيب 
السرعة احملمولة باليد. وجيب أن تستند هذه املبادئ على سجل احلوادث، أو شكاوي الناس املقدمة 
للشرطة حول حاالت عدم التقييد حبدود السرعة يف أماكن حمددة. ولكن، جيب أيضاً اختيار عدد 
من املواقع األساسية لتشغيل الكامريات املتحركة من وقت آلخر، لتحقيق عنصر املفاجئة يف مواقع 
وأوقات التطبيق وتعزيز رسالة أن تطبيق القانون ميكن أن يكون يف أي مكان وأي زمان. وجيب وضع 

هذه األمور ضمن دليل ميداني خاص بالشرطة.
وتوضع الكامريات الثابتة غالباً يف مواقع يكثر فيها عدد االصطدامات أو التصادمات اخلطرية. وكما 
ذكرنا يف املقرر الثالث، تعترب هذه الكامريات مبثابة نقاط رصد خمفية للحوادث أو عالج للمناطق 
اليت ترتفع فيها خماطر االصطدام. ومتثل هذه الكامريات حلقة مفيدة ضمن احلل املتكامل ملسألة 

فرض قوانني السرعة. 

إدراك قيمة تطبيق القوانني خ ( 
من املهم أن يدرك قادة الشرطة مبختلف رتبهم تكاليف تطبيق القوانني باملقارنة مع تكاليف عمليات 
الطوارئ اليت تعقب احلوادث، والعالج الطيب للمصابني، وإعادة تأهيلهم. ميكن للتطبيق االسرتاتيجي 
أن يعطي نتائج اجيابية من خالل ختفيض عدد سائقني السيارات والدراجات الذين يتجاوزون حدود 
السرعة. واهلدف من وراء ذلك هو خلق الوعي بأن احتمال القبض عليهم أو تغرميهم أكرب من تكلفة 
اإلزعاج الناجم عن تغيري سلوكهم لالذعان وبفعالية حلدود السرعة املناسبة. وجيب أن تشكل هذه 
الرسائل جزءاً من االجتماعات الداخلية للشرطة وتكون موضوع نقاش ورشات عمل متعددة املواضيع 

حول السالمة على الطرق خاصة بالشرطة.







أدلة إرشادية حول السالمة على الطرق

الطبعة األولى – شباط 2008

مت حتضري دليل إدارة السرعة وهو دليل معين بالسالمة على الطرق لصناع القرار واملمارسني 
بإشراف الشراكة العاملية للسالمة على الطرق )GRSP( هو الثالث ضمن سلسلة من األدلة 
"العملية" حتضرها مجعية غري رمسية وهي منظمة الصحة العاملية )WHO(، البنك الدويل، 
مؤسسة االحتاد العاملي للسيارات )FIA( والشراكة العاملية للسالمة على الطرق )GRSP( كجزء 
من التعاون مع األمم املتحدة يف جمال السالمة على الطرق، باإلضافة هلذا اجمللد احلديث من 
السلسلة، قمنا باستغالل هذه الفرصة لتقديم نسخ الكرتونية من الدليلني السابقني املختصني 
باستخدام اخلوذ والقيادة حتت تأثري الكحول، باالنكليزية، باإلضافة إىل الرتمجات املنشورة 
حالياً. مع إمكانية نشر أدلة حول مواضيع إضافية وترمجات جديدة. يتم التخطيط إلطالق 

نسخ مطورة من هذا القرص املضغوط دورياً.   
نأمل أن يكون هذا القرص وسيلة مفيدة بالنسبة لكم.
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دليل إدارة السرعة

دلـيل حول الـسالمة على الـطرق
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