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يموت طفل قبل الأوان كل �أربع دقائق على طُ ُرق هذا العالم.
وي�صاب مئات الأطفال الآخرين ،وتكون �إ�صابة العديد منهم
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المقدمة

يموت طفل قبل الأوان كل ثالث دقائق على ُط ُرق هذا العالم .وي�صاب مئات
الأطفال الآخرين ،وتكون �إ�صابة العديد منهم خطيرة .وت�سبب هذه الأحداث
الأليمة معاناة وحزن ال حد لهما ،كما تت�سبب في بع�ض الأحيان في �صعوبات
وف�ضل عن ذلك ،ف�إنها تكلف المجتمعات موارد
اقت�صادية للأ�سر والأ�صدقاء.
ً
ثمينة كان من الممكن �إنفاقها في الت�صدي لتحديات �صحية وتنموية ملحة
�أخرى.
والعديد من الأطفال الذين يروحون �ضحية لهذه الم�آ�سي التي يت�سبب فيها
الإن�سان ،من الفقراء .ولذا ف�إن محاوالت الت�صدي لم�شكلة �سالمة الأطفال على
جزءا
الطرق ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بمفهوم العدالة االجتماعية ،وينبغي �أن تكون ً
من الجهود العالمية الرامية �إلى الحد من الفقر.

ال يوجد خطر أشد من
خطر حوادث المرور على
حياة األطفال البالغين
عاما.
من العمر ً 17–15

�سريعا �إلى ا�ستخدام المركبات ذات المحركات
تحول
وفي البلدان التي ت�شهد
ً
ً
 والتي ينتمي �أكثرها �إلى البلدان المتو�سطة الدخل ُ -تن� أش� الطرق دون �إيالءالعناية الواجبة بالمجتمعات المحلية التي تمر من خاللها .وكان ذلك ينطبق
أي�ضا على البلدان المرتفعة الدخل في الما�ضي .وهناك حاجة ما�سة �إلى تغيير
� ً
العقلية ل�ضمان �أن الطرق في كل مكان تلبي احتياجات جميع من ي�ستخدمها
الم�شاة
وتكفل و�سالمتهم ،بما في ذلك الأطفال والفئات
المعر�ضة للحوادث مثل ُ
َّ
وراكبي الدراجات الهوائية والدراجات النارية.
حاليا في تعزيز �أنماط
الزما كي تنجح الجهود المبذولة
ُ
ً
ويعد هذا التغيير ً
المعي�شة ال�صحية .فمزاولة الم�شي وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من
كثيرا على الحد من م�شكلة زيادة الوزن والبدانة
الأن�شطة البدنية التي ت�ساعد ً
لدى الأطفال �ستحتم عليهم ا�ستخدام الطرق .ولن يميل الأطفال �إلى ا�ستخدام
الطرق ولن ي�سمح الآباء والأمهات وغيرهم من مقدمي الرعاية للأطفال بذلك،
�إال �إذا كانت الطرق م�أمونة.
ولي�س هناك تدبير واحد ٍ
كاف للت�صدي للطيف الوا�سع من المخاطر التي
يتعر�ض لها الأطفال على الطرق ،ومع ذلك ،فهناك خطوات يمكن �أن تتخذها
الأ�سر والمجتمعات المحلية والبلدان لتح�سين �سالمة الأطفال على الطرق .وفي
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البلدان التي �شهدت �أكبر قدر من التراجع في معدل الوفيات والإ�صابات
الناجمة عن حوادث المرور ،ثبت �أن القوانين القوية و�إنفاذها ال�صارم وتح�سين
ويوفر عقد العمل من �أجل ال�سالمة
م�أمونية الطرق والمركبات ت�أتي بنتيجةِّ .
إطارا وا�سع النطاق لتنفيذ هذه
على الطرق  2020-2011للأمم المتحدةً � ،
الإجراءات وغيرها للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق.

كم طفل يلقى حتفه في حوادث المرور �سنو ًيا
حول العالم؟

الحقائق

1
�سنويا نتيجة لحوادث المرور حول العالم� ،أي �أكثر من
يموت  186300طفل
ً
يوميا .وبالفعل ف�إن الإ�صابات الناجمة عن حوادث الطرق ُتعد �ضمن
 500طفل ً
�أ�سباب الوفاة الأربعة الأولى بين جميع الأطفال الذين تزيد �أعمارهم على
خم�س �سنوات.

ترتيب �أ�سباب الوفيات بين الأطفال دون الثامنة ع�شرة من العمر،
في العالم.2012 ،
1
2
3
4

دون � 5سنوات
الم�ضاعفات الناجمة
عن االبت�سار
حاالت عدوى القناة
التنف�سية ال�سفلى
االختناق/الر�ضوخ
�أثناء الوالدة
�أمرا�ض الإ�سهال

� 9-5سنوات
�أمرا�ض الإ�سهال
حاالت عدوى القناة
التنف�سية ال�سفلى
التهاب ال�سحايا

الإ�صابات الناجمة
عن حوادث المرور

� 14-10سنة
الأيدز والعدوى
بفيرو�سه

الإ�صابات الناجمة
عن حوادث المرور

�أمرا�ض الإ�سهال

�إيذاء النف�س

الإ�صابات الناجمة
عن حوادث المرور

العنف بين الأفراد

حاالت عدوى القناة
التنف�سية ال�سفلى

� 17-15سنة

الأيدز والعدوى
بفيرو�سه

الم�صدر :منظمة ال�صحة العالمية ،التقديرات ال�صحية العالمية2014 ،

1

عاما وفقًا لتعريف اتفاقية حقوق الطفل.
الطفل هو �شخ�ص يقل عمره عن ً 18
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ً
تعر�ضا الحتماالت
�إلى �أي بلدان ينتمي الأطفال الأكثر
الوفاة �أو الإ�صابة الناجمة عن حوادث المرور؟
�إن التحدي المتعلق بال�سالمة على الطرق مطروح على ال�صعيد العالمي ،ومع
تعر�ضا الحتماالت الوفاة نتيجة لحوادث الطرق يعي�شون
ذلك فالأطفال الأ�شد
ً
في بلدان العالم المنخف�ضة والمتو�سطة الدخل ،حيث تحدث  %95من وفيات
الأطفال الناجمة عن حوادث الطرق .وتختلف المعدالت على �صعيد الأقاليم.
وحتى داخل البلدان ،يتعر�ض الأطفال الذين ينتمون �إلى �أو�ساط فقيرة
لم�ستويات �أعلى من المخاطر.

التفاوت الإقليمي في معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور
(لكل  100000ن�سمة ،في العالم .2012 ،عام .2012
�أفريقيا

الأمريكتان

�شرق
المتو�سط

جنوب �شرق
�آ�سيا

�أوروبا

البلدان
البلدان
البلدان
البلدان
المنخف�ضة البلدان
المنخف�ضة البلدان
المنخف�ضة البلدان
البلدان
المرتفعة المنخف�ضة البلدان المنخف�ضة
المرتفعة
المرتفعة
المرتفعة والمتو�سطة الدخل والمتو�سطة الدخل والمتو�سطة الدخل والمتو�سطة والمتو�سطة الدخل
الدخل
الدخل
الدخل
الدخل
الدخل

6.3

15.6

3.9

6.9

11.2

8.5

2.9

5.6

6.9

غرب المحيط
الهادئ

العالم

البلدان
البلدان
المنخف�ضة البلدان
البلدان
المرتفعة المنخف�ضة
المرتفعة والمتو�سطة الدخل والمتو�سطة
الدخل
الدخل
الدخل

2.0

5.7

3.4

9.1

الم�صدر :منظمة ال�صحة العالمية ،التقديرات ال�صحية العالمية2014 ،

ما هي العوامل المتعلقة بالعمر ونوع الجن�س التي
تحدد مدى تعر�ض الطفل لمخاطر حوادث المرور؟
يتعر�ض الأطفال في جميع الأعمار لمخاطر حوادث المرور .ولكن البنين
ويعتقد �أن
يمثلون �ضعف البنات الذين يموتون نتيجة لحوادث المرور
تقريباُ .
ً
ارتفاع م�ستوى المخاطر بالن�سبة �إلى البنين يعود �إلى زيادة تعر�ضهم لحركة
المرور ،و�إلى ميل البنين �إلى المخاطرة �أكثر من البنات وال�سيما في �سن
المراهقة.

ما الذي يجعل الأطفال �شديدي التعر�ض لحوادث المرور؟
�إن عدم اكتمال النمو الج�سماني والإدراكي واالجتماعي للأطفال يحد من
ونظرا لق�صر
قدراتهم ،ويجعلهم �أكثر عر�ضة لحوادث المرور مقارنة بالبالغين.
ً
قامتهم ،ت�صعب على الأطفال ر�ؤية المرور من حولهم وي�صعب على �سائقي
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وف�ضل عن ذلك ،فعندما ي�صاب الأطفال
المركبات وغيرهم من المارة ر�ؤيتهم.
ً
في حوادث الطرق ،تزداد احتماالت �إ�صابات الر�أ�س الخطيرة التي يتعر�ضون
نظرا لأن عظام ر�ؤو�سهم مازالت لينة .وقد يواجه الأطفال ال�صغار �صعوبة
لها ً
في ت�أويل مختلف الم�شاهد التي يرونها والأ�صوات التي ي�سمعونها ،ما قد ي�ؤثر
على حكمهم على مدى قرب المركبات المتحركة و�سرعتها واتجاهها .كما �أن
الأطفال قد يكونون مندفعين ،وبما �أن مدة االنتباه لديهم ق�صيرة ،ف�إن ذلك
يعني �أنهم يبذلون الجهد في الت�صدي لأكثر من تح ٍد واحد في الوقت ذاته .ومع
ا�ستعدادا للمخاطرة ،ما
نمو الأطفال وبلوغهم مرحلة المراهقة ي�صبحون �أكثر
ً
يعر�ض �سالمتهم على الطريق للخطر.

ما هي و�سائل النقل التي ت�سبب �أكبر قدر من مخاطر
تعر�ض الأطفال لحوادث المرور؟
قد يكون من الم�ستغرب �أن  %38من الأطفال الذين ي�صابون �أو يموتون على
�سنويا من الم�شاة .ففي البلدان المنخف�ضة والمتو�سطة الدخل
الطرق في العالم
ً
التي ت�شهد معظم هذه الوفيات ،يم�شي الأطفال على الطرق التي ي�سير عليها
مزيج من و�سائل النقل  -وينطلق بع�ضها ب�سرعة كبيرة  -والتي تفتقر �إلى
الهياكل الأ�سا�سية مثل الأر�صفة والأماكن المخ�ص�صة لعبور الم�شاة وحواجز
الأمان .ويمثل الأطفال على متن ال�سيارات  %36من الأطفال الذين يالقون
حتفهم .ومعظم ه�ؤالء الأطفال ينتمون �إلى البلدان المرتفعة الدخل .ويتعر�ض
الأطفال الجال�سون في المقعد الأمامي �أو الخلفي لل�سيارة لقدر �أكبر من
المخاطر �إذا كانوا غير مقيدين� .أما الن�سبة المتبقية من الأطفال الذين يموتون
�سنويا فتتكون من الأطفال الذين يركبون الدراجات الهوائية �أو
على الطرق
ً
الدراجات النارية ،دون ا�ستخدام الخوذة في معظم الأحيان� ،أو الذين يقودون
هذه الدرجات ب�أنف�سهم.

على صعيد العالم ،يبلغ
معدل وفيات األطفال
الناجمة عن حوادث الطرق
في البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل ثالثة
أضعاف هذا المعدل في
البلدان المرتفعة الدخل
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غيرهم
()%7

راكبو
الدراجات الهوائية
()%6

ن�سبة الوفيات
الناجمة عن حوادث
الطرق بين الأطفال*،
ح�سب الأ�سباب ،في
العالم2010 ،

الم�شاة

()%38

راكبو الدراجات
النارية
()%14

ركاب ال�سيارات
()%36

الم�صدر :معهد القيا�سات والتقييم في المجال ال�صحي2010 ،
*الأطفال دون التا�سعة ع�شرة من العمر

عشر
استراتيچيات
للحفاظ على
سالمة األطفال
على الطريق

8

5/5/15 11:24 AM

أي�ضا �سالمة الأطفال عليها .وت�سلط الخطة
�إن �سالمة الجميع على الطرق �ستعني � ً
العالمية لعقد العمل من �أجل ال�سالمة على الطرق  2020-2011ال�ضوء على
ما يلزم تنفيذه من �أجل تح�سين ال�سالمة على الطرق للجميع .وبالن�سبة �إلى
الحكومات ،ي�شمل ذلك �إ�صدار الت�شريعات ب�ش�أن المخاطر الرئي�سية مثل ال�سرعة،
والقيادة تحت ت�أثير الكحول ،والخوذ ،و�أحزمة المقاعد ،والمقاعد المخ�ص�صة
للأطفال ،و�إنفاذ القوانين القائمة ،و�إن�شاء ال�شوارع ،و�إلزام الم�صنعين ب�إنتاج
مركبات مزودة بو�سائل الأمان ,و�إن�شاء ال ُنظم لتقديم الرعاية ال�سريعة
للم�صابين في حاالت الطوارئ .كما �أن اتخاذ �إجراءات �إ�ضافية تركز على
الأطفال ب�صفة خا�صة من �ش�أنه �أن ي�ساعد على حمايتهم �أثناء مرورهم على
الطرق .وتمثل اال�ستراتيچيات الع�شرة المو�ضحة فيما يلي �أف�ضل اال�ستراتيچيات
المعروفة للمحافظة على �سالمة الأطفال على الطريق ،وال�سيما عند تنفيذها
كحزمة من التدابير.
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e

مكافحة ال�سرعة

ُتعد ال�سرعة من العوامل الم�ساهمة في نحو ثلث حوادث المرور المميتة في
البلدان المرتفعة الدخل ،وفي ن�سبة ت�صل �إلى ن�صف هذه الحوادث في البلدان
المنخف�ضة والمتو�سطة الدخل .وت�ؤدي الطرق الطويلة والم�ستقيمة التي تمر من
�أمام المدار�س والمنازل وال�شركات والتي تتيح القيادة ب�سرعة كبيرة� ،إلى
تعري�ض الأطفال لقدر كبير من المخاطر .ومن �ش�أن اال�ستراتيچيات التالية �أن
تحد من ال�سرعة:
•تحديد ال�سرعة الق�صوى المالئمة لوظيفة كل طريق و�إنفاذها,
•تحديد  30كيلومتر في ال�ساعة كحد �أق�صى لل�سرعة على الطرق التي
ت�ستخدمها �أعداد كبيرة من الم�شاة,
•�إنفاذ حدود ال�سرعة الق�صوى بوا�سطة ا�ستخدام �أجهزة الت�صوير الآلي
لر�صد ال�سرعة,
•�إن�شاء الطرق �أو تعديلها بحيث تكون مزودة بو�سائل الحد من ال�سرعة مثل
�إ�شارات المرور والدواوير والمطبات اال�صطناعية.

1
الحد من سرعة المركبات
يكتسي أهمية بالغة
لحماية سالمة األطفال
على الطريق

الإطار ”20 is plenty” :في بع�ض مناطق المملكة المتحدة
خالل ال�سنوات الع�شرين الما�ضية ،فر�ض حد �أق�صى لل�سرعة  20ميل في ال�ساعة (نحو  30كيلومتر في ال�ساعة)
وف�ضل عن فر�ض هذا الحد الأق�صى لل�سرعة،
في الطرق المحيطة بالمدار�س والمنازل في لندن بالمملكة المتحدة.
ً
ُو�ضعت هياكل �أ�سا�سية مثل المطبات اال�صطناعية وعوائق الطرق (خلق منعطفات �إ�ضافية على الطريق) على هذه
الطرق نف�سها .وقد ا�ستفاد الأطفال منذ �إن�شاء هذه المناطق التي �أطلق عليها م�سمى ” ،”20 is plentyحيث انخف�ض
معدل الوفيات بين الم�شاة بن�سبة  %46ومعدل الوفيات بين �سائقي الدراجات الهوائية بن�سبة  %28خالل
الفترة .2006-1987

f

الحد من حاالت القيادة تحت ت�أثير الكحول

كبيرا على
خطرا ً
يمثل الأ�شخا�ص الذين يمار�سون القيادة تحت ت�أثير الكحول ً
الأطفال �سواء �أكان الأطفال من الم�شاة �أو راكبي الدراجات الهوائية �أو ركاب
ال�سيارات .وال ي�ؤدي ا�ستهالك الكحول قبل القيادة �إلى زيادة احتماالت وقوع
أي�ضا �إلى زيادة احتماالت الوفاة �أو
حوادث المرور فح�سب ،بل وي�ؤدي � ً
الإ�صابة الخطيرة الناجمة عن تلك الحوادث .وتزداد احتماالت وقوع حوادث
المرور زيادة كبيرة عندما تبلغ ن�سبة تركيز الكحول في دم ال�سائق نحو
 0.04غرام/دي�سيلتر.
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تتضاعف احتماالت تعرض
السائقين من الشباب
الذين يفتقرون إلى الخبرة
والذين تبلغ نسبة تركيز
الكحول في الدم لديهم
 0.05ديسيلتر/غرام،
لحوادث الطرق مرتين
ونصف مقارنة بالسائقين
األكبر س ًنا واألوسع خبرة.

3

واال�ستراتيچيات التالية من �ش�أنها �أن تحد من القيادة تحت ت�أثير الكحول:
•فر�ض حد �أق�صى لن�سبة تركيز الكحول في الدم  0.05غرام/دي�سيلتر �أو
�أقل ،وخف�ض الحد الأق�صى �إلى  0.02غرام/دي�سيلتر �أو �أقل بالن�سبة �إلى
ال�سائقين من ال�شباب.
•�إنفاذ القوانين المتعلقة بالقيادة تحت ت�أثير الكحول ب�إن�شاء نقاط
تفتي�ش للت�أكد من عدم ال�سكر و�إجراء اختبارات ع�شوائية لقيا�س الكحول
في الزفير,
•فر�ض قيود على بيع الكحول بو�ضع ت�شريعات تحدد ال�سن الأدنى لل�شراء،
وتنظيم �أنواع المن�ش�آت التي تبيع الكحول و�ساعات عملها،
•والحد من ت�سويق الكحول للأطفال.

 gا�ستخدام راكبي الدراجات الهوائية والدراجات
النارية للخوذ
بالن�سبة �إلى الأطفال ُيعد ا�ستخدام الخوذة �أف�ضل اال�ستراتيچيات المفردة للحد
من مخاطر �إ�صابة الر�أ�س �أثناء ركوب الدراجات الهوائية �أو الدراجات النارية.
وبالن�سبة �إلى الأطفال راكبي الدراجات الهوائية يقلل اال�ستخدام ال�صحيح
للخوذة من مخاطر �إ�صابة الر�أ�س بن�سبة � ،%69أما بالن�سبة �إلى الأطفال راكبي
الدراجات النارية فيقلل اال�ستخدام ال�صحيح للخوذة من مخاطر الوفاة بن�سبة
 %40ومن مخاطر الإ�صابة الخطيرة في الر�أ�س بن�سبة تزيد على  .%70ومن
�ش�أن اال�ستراتيچيات التالية �أن ت�ضمن ا�ستخدام الخوذ:
•�سن القوانين التي تن�ص على نوع وقيا�س خوذ راكبي الدراجات النارية
لكل فئة عمرية,

الإطار :ا�ستخدام الأطفال للخوذ في فييت نام
في نهاية عام  ،2007مررت حكومة فييت نام قانو ًنا يفر�ض ا�ستخدام الخوذ على جميع �سائقي الدراجات النارية
وركابها ،بما في ذلك الأطفال .وبعد اعتماد القانون زادت معدالت ا�ستخدام الخوذ بن�سبة تزيد على  .%90وكانت
النتيجة انخفا�ض عدد �إ�صابات الر�أ�س والوفيات الناجمة عن حوادث ت�صادم الدراجات النارية .ومع ذلك ،لم
ي�سمح القانون لل�شرطة ب�إنفاذ ا�ستخدام الخوذ بين الأطفال دون الرابعة ع�شرة من العمر ،كما لم ي�سمح بفر�ض
عقوبات على البالغين لعدم ا�ستخدم الأطفال تحت رعايتهم للخوذ .ونتيجة لذلك ،ظلت معدالت ا�ستخدام الأطفال
للخوذ منخف�ضة حيث لم تتجاوز  .%40ولكن القانون تغير في ني�سان�/أبريل  2010لل�سماح ب�إنفاذ القانون بين
الأطفال الذين تزيد �أعمارهم على �ست �سنوات وو�ضع م�س�ؤولية ذلك على عاتق ال�سائقين .و�أ�سفر ذلك عن زيادة
معدل ا�ستخدام الخوذ بين الأطفال �إلى  %56خالل الفترة من عام � 2010إلى عام .2013
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دوليا لت�صنيع الخوذ ،ت�ضمن مالءمتها
•و�ضع معايير معترف بها ً
للأطفال,
•�ضمان توافر خوذ الدراجات النارية وي�سر تكلفتها لمن يحتاجون �إليها,
•دعم مبادرات المجتمع المحلي التي ت�ستهدف الأطفال عن طريق توعية
الآباء والأمهات ب�ش�أن ا�ستخدام الخوذ الخا�صة بالدراجات الهوائية
والدراجات النارية ،وتوفير الخوذ المجانية �أو المخف�ضة الأ�سعار
للأطفال.
i

تقييد الأطفال داخل المركبات

هناك طيف من و�سائل تقييد ركاب المركبات من الأطفال لحمايتهم .وت�شمل
هذه الو�سائل مقاعد ال�سيارات للر�ضع ،ومقاعد ال�سيارات للأطفال ،والمقاعد
«المع ِّززة» للأطفال الأكبر �س ًنا ،و�أحزمة المقاعد ،ويتوقف ا�ستخدامها على �سن
ُ
المع ِّززة تخ ِّف�ض من
المقاعد
أن
�
إلى
�
التقديرات
وت�شير
وطوله.
ووزنه
الطفل
ُ
مخاطر الإ�صابات الوخيمة لدى الأطفال البالغين من العمر من �أربع �إلى �سبع
�سنوات عند وقوع حوادث الطرق بن�سبة  ،%59مقارنة با�ستخدام �أحزمة الأمان
فقط .ومن �ش�أن اال�ستراتيچيات التالية �أن تزيد من الإقبال على و�سائل تقييد
الأطفال وا�ستخدامها على النحو ال�صحيح:
•�سن و�إنفاذ القوانين التي تن�ص على ا�ستخدام و�سائل تقييد الأطفال في
المركبات الخا�صة،

4

ع�شر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق

5/5/15 11:25 AM

11

v3_15112_Keeping Children Safe on the Road_ar.indd 11

في العمومِّ ،
تخفض
وسائل تقييد األطفال
احتماالت الوفاة الناجمة
عن حوادث المرور بنسبة
 %70تقري ًبا بين الرضع،
وبنسبة تتراوح بين %54
و  %80بين األطفال
الصغار.

5
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دوليا لت�صنيع و�سائل تقييد الأطفال،
•و�ضع معايير معترف بها ً
•�ضمان توافر و�سائل تقييد الأطفال وي�سر تكلفتها لمن يحتاجون �إليها,
•�إلزام م�صنعي المركبات بتزويد جميع المركبات الخا�صة بو�سائل تثبيت
مقاعد الأطفال ،مثل ُنظم تثبيت  ISOFIXالتي تثبت و�سائل تقييد
الأطفال في �أماكنها,
•تعزيز خطط القرو�ض الخا�صة بو�سائل تقييد الأطفال وتوعية الأ�سر
ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام هذه الو�سائل.

 jتح�سين قدرة الأطفال على ر�ؤية الآخرين ور�ؤية
الآخرين لهم
ُتعد الر�ؤية المتبادلة بين الأ�شخا�ص من ال�شروط الأ�سا�سية ل�سالمة جميع
نظرا لق�صر قامتهم.
م�ستخدمي الطرق ،ولكنها تزداد �أهمية بالن�سبة �إلى الأطفال ً
ويمكن ا�ستخدام اال�ستراتيچيات التالية من �أجل تح�سين الر�ؤية:
•ارتداء مالب�س بي�ضاء �أو ذات �ألوان فاتحة،
•ا�ستخدام �شرائط عاك�سة لل�ضوء على المالب�س �أو الأغرا�ض مثل حقائب
الظهر,
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•ت�شكيل «حافالت الم�شاة» ،وهي تدخالت يتولى فيها متطوعون من
البالغين مرافقة مجموعات من الأطفال الذين يلب�سون معاطف عاك�سة
لل�ضوء ويمرون بم�سارات محددة,
•تعيين حرا�س لعبور الطريق يلب�سون معاطف عاك�سة لل�ضوء ويتخذون
مواقعهم حول المدار�س،
•ا�ستخدام الم�صابيح الأمامية للدراجات وعاك�سات ال�ضوء الأمامية
والخلفية والخا�صة بالعجالت,
•ا�ستخدام الم�صابيح النهارية في الدراجات النارية والمركبات,
•الت�أكد من خلو ال�شوارع من العوائق على قدر الم�ستطاع وتعزيز �إ�ضاءة
ال�شوارع.
k

تح�سين الهياكل الأ�سا�سية للطرق

في الما�ضي ،كانت الطرق تن�ش�أ في المقام الأول من �أجل و�سائل النقل ذات
المحركات ،دون مراعاة الحتياجات المجتمعات المحلية التي تمر من خاللها.
ولكن �إن�شاء الهياكل الأ�سا�سية للطرق الجديدة وتح�سين الهياكل الأ�سا�سية
للطرق القائمة مع مراعاة ال�سالمة من �ش�أنه �أن ُيعزز �إمكانية الحياة في هذه
المجتمعات ويحد من مخاطر تعر�ض الأطفال لحوادث المرور .وت�شمل
ا�ستراتيچيات تعزيز الهياكل الأ�سا�سية للطرق ما يلي:
•تنفيذ التدابير المادية مثل �إ�شارات المرور والدواوير والمطبات
اال�صطناعية ومناطق عبور الم�شاة وكباري الم�شاة والجزر الو�سطى
و�إ�ضاءة ال�شوارع المزدحمة،
•الف�صل بين الأنواع المختلفة من م�ستخدمي حركة المرور والطرق
بوا�سطة �آليات مثل �أر�صفة الم�شاة المرتفعة ،والحارات المرورية
المخ�ص�صة للم�شاة وراكبي الدراجات الهوائية ،والحواجز الو�سطى لعزل
حركة مرور المركبات التي ت�سير في اتجاهات مختلفة,
•�إن�شاء مناطق خالية من ال�سيارات لتعزيز �سالمة الم�شاة,

من المعروف أن المصابيح
النهارية في الدراجات
النارية تخفض معدالت
حوادث المرور في أوساط
هذه الفئة بنسبة .%29

6

الإطار :ال�سالمة في المناطق المحيطة بالمدار�س في كينيا
�ضروريا للحفاظ على �سالمة الأطفال .وفي نيفا�شا
ُيعد توفير بيئة م�أمونة في المناطق المحيطة بالمدار�س
ً
عددا من الخطوات في �سبيل تح�سين ال�سالمة في المناطق المحيطة بالمدار�س.
بكينيا اتخذت ال�سلطات المحلية ً
وت�شمل هذه الخطوات مناطق عبور الم�شاة ،والم�سارات المخ�ص�صة للم�شاة وراكبي الدراجات ،والمطبات
اال�صطناعية ،وخف�ض الحدود الق�صوى لل�سرعة �إلى  30كم�/ساعة و�إنفاذها ،وزيادة الر�ؤية عن طريق تح�سين
�إ�ضاءة ال�شوارع ،وتعزيز �إمكانية ر�ؤية الأطفال بالت�شجيع على ا�ستخدام حقائب الظهر العاك�سة لل�ضوء ،وتوفير
الإ�شراف المالئم عن طريق حرا�س عبور الم�شاة.
ع�شر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق
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•اعتماد مناطق ال�سالمة حول المدار�س التي ت�شمل مجموعة من التدابير
الرامية �إلى الحد من ال�سرعة ،ومناطق خالية من ال�سيارات ،وموا�ضع
م�أمونة لنزول الركاب و�صعودهم ،وحرا�س لعبور الطريق،
•زيادة الوقت المخ�ص�ص لعبور الم�شاة في التقاطعات المزودة ب�إ�شارات
المرور التي تقع بالقرب من المدار�س,
بعيدا عن الطريق,
•تحديد مناطق اللعب للأطفال ً
•اال�ستثمار في و�سائل النقل العام الم�أمونة.

7
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l

تكييف ت�صميم المركبات

المثلى للمركبات �أن ت�سهم في �سالمة الأطفال
في �إمكان الت�صاميم والمعايير ُ
داخل المركبات وخارجها ،بما في ذلك الأطفال راكبو الدراجات الهوائية
والدراجات النارية .وتحتوي المركبات على العديد من تدابير ال�سالمة التي
تكفل الحماية لجميع م�ستخدمي الطرق ،ولكن بع�ض هذه التدابير تخ�ص
تحديدا �أو ُتعد �أقدر على الحد من المخاطر التي يتعر�ض لها الأطفال
الأطفال
ً
مقارنة بالبالغين .وتت�ضمن هذه اال�ستراتيچيات ما يلي:
•فر�ض الإلزام بتركيب مناطق التغ�ضن المت�صا�ص طاقة ال�صدمات
وحماية الركاب داخل المركبات في حال وقوع حوادث المرور,
إ�ضرارا بالم�شاة,
•�إعادة ت�صميم واجهة ال�سيارات بحيث تكون �أقل � ً
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•تجهيز المركبات ب�أجهزة الت�صوير و�أجهزة الإنذار الم�سموع التي يمكنها
الك�شف عن الأج�سام ال�صغيرة التي ال يمكن ر�ؤيتها بوا�سطة مر�آة الر�ؤية
الخلفية،
•تركيب ال ُنظم التي تعطل ت�شغيل المركبة عند الك�شف عن الكحول في زفير
ال�سائق في مركبات الأ�شخا�ص الذين �سبقت �إدانتهم بالقيادة تحت ت�أثير
الكحول.

 mالحد من المخاطر التي يتعر�ض لها ال�سائقون من
ال�شباب
ويعزى
عاماُ .
في بع�ض البلدان ي�سمح للأطفال بالقيادة في �سن ال تتجاوز ً 15
عدد كبير من حوادث المرور في العالم �إلى ال�سائقين من ال�شباب المبتدئين.
وت�شمل العوامل الم�ساهمة ال�سرعة والقيادة تحت ت�أثير الكحول �أو المخدرات
وكتابة الن�صو�ص الإلكترونية �أثناء القيادة .وقد ي�ؤدي فر�ض المزيد من القيود
على القيادة ،مثل تلك التي تنطوي عليها برامج الترخي�ص التدريجي لل�سائقين،
عموما بقدر كبير.
�إلى خف�ض معدل حوادث الطريق والوفيات الناجمة عنها
ً
تدريجيا ينق�سم �إلى مراحل ،بحيث يتمكن ال�سائق
نهجا
ً
وتتبع هذه البرامج ً
المبتدئ من اكت�ساب الخبرة من خالل ممار�سته للقيادة في �إطار حدود معينة،
�إلى �أن ُيمنح جميع االمتيازات الخا�صة بالقيادة .ومن �ش�أن برامج الترخي�ص
كبيرا على
أثرا ً
التدريجي لل�سائقين التي تنفذ اال�ستراتيچيات التالية �أن تحقق � ً
�سالمة الأطفال:
•خف�ض ن�سبة تركيز الكحول في الدم الم�سموح بها لل�سائقين من ال�شباب
والمبتدئين،
•القيادة في �صحبة �شخ�ص بالغ م�س�ؤول لفترة زمنية معينة �أثناء تعلم
القيادة،
•و�ضع قيود على القيادة الليلية وا�صطحاب الركاب،
•الت�شدد ب�ش�أن عدم الت�سامح مع المخالفات المرورية ،بما في ذلك كتابة
الن�صو�ص الإلكترونية �أثناء القيادة.

8

في األماكن التي توجد
فيها هذه البرامج ،تراجع
معدل حوادث المرور بين
هذه الفئة بنسبة تصل
إلى .%46

برامج الترخي�ص التدريجي لل�سائقين في �أ�ستراليا
في تموز/يوليو  ،2007عمدت مدينة كوين�سزالند ب�أ�ستراليا �إلى تعزيز برنامج الترخي�ص التدريجي لل�سائقين كي
�شهرا ،وزيادة عدد �ساعات القيادة الخا�ضعة لإ�شراف الأم �أو
ي�شمل تمديد فترة التعلم من �ستة �أ�شهر �إلى اثنى ع�شر ً
وف�ضل عن ذلك ،ي�شمل
الأب �أو �أحد المتخ�ص�صين �إلى � 100ساعة ،وا�ستكمال ع�شر �ساعات من القيادة الليلية.
ً
البرنامج جوانب �صريحة تتوجه �إلى ال�سائقين �ضعيفي التركيز عن طريق حظر ا�ستخدام الهواتف المحمولة على
�سبيل المثال .وفي النظام الحالي ،ينبغي الإ�شهاد على �ساعات القيادة في �سجل خا�ص وتقديمه قبل الخ�ضوع
الختبار القيادة العملي.
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9
بفضل صغر السن
والقدرة االستثنائية
على التعافي ،يستفيد
األطفال من الرعاية
المالئمة التوقيت
والعالية الجودة
لإلصابات أكثر من أي
فئة أخرى.
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تقديم الرعاية المالئمة للأطفال الم�صابين

ُيعد تعزيز خدمات الرعاية الطارئة والت�أهيل في البالد �أف�ضل النهوج لتح�سين
الح�صائل الخا�صة بجميع �ضحايا حوادث المرور ،ومع ذلك فهناك اعتبارات
تحديدا .وت�شمل اال�ستراتيچيات الرئي�سية لتح�سين رعاية
خا�صة بالأطفال
ً
الأطفال الم�صابين ما يلي:
•تقديم التوعية لمقدمي الرعاية والمعلمين ب�ش�أن اتخاذ الإجراءات
الم�أمونة والفورية ال�ستقرار حاالت الإ�صابة ،وو�ضع خطط م�سبقة
لت�شغيل ال ُنظم الر�سمية وغير الر�سمية لنقل الأطفال الم�صابين �إلى مرافق
الرعاية،
•تدريب مقدمي الرعاية في المرحلة ال�سابقة لدخول الم�ست�شفى ومقدمي
الرعاية في المرافق على الفروق الف�سيولوجية بين الأطفال والبالغين،
وكيفية الوفاء باالحتياجات العالجية المختلفة للأطفال،
•حيثما توجد ال ُنظم الر�سمية للرعاية ال�سابقة لدخول الم�ست�شفى ،تزويد
مركبات الإ�سعاف بمعدات و�إمدادات طبية مالئمة لحجم الطفل،
•جعل الم�ست�شفيات مالئمة للأطفال �إلى �أق�صى حد ممكن لتقلي�ص
ال�صدمات الإ�ضافية التي يتعر�ض لها الأطفال الم�صابون �إلى حدها
الأدنى،
تحديدا ،وال�سيما الو�صفات
•تح�سين خدمات الت�أهيل الخا�صة بالأطفال
ً
الخا�صة بالت�أهيل في المنزل ،بما في ذلك �إتاحة مراكز الت�أهيل
المجتمعي،
•تح�سين �إتاحة خدمات الم�شورة من �أجل تخفيف الأثر النف�سي للإ�صابات
الناجمة عن حوادث المرور على الأطفال و�أ�سرهم ،ومن �أجل معالجة
االعتبارات العملية ،بما في ذلك الت�سا�ؤالت ب�ش�أن الم�سائل الت�شريعية
والمالية.
o

الإ�شراف على الأطفال على الطرق

يتمتع الأطفال بقدرة محدودة على تقييم المخاطر .ولذا يمكن للأمهات والآباء
مهما في م�ساعدة الأطفال الذين
دورا ً
وغيرهم من مقدمي الرعاية �أن يلعبوا ً
ويعد دورهم الإ�شرافي
يحظون برعايتهم على ت�أويل الأحداث التي تدور حولهمُ .
مفيدا على وجه الخ�صو�ص في �ضمان �سالمة الأطفال في البيئة المعقدة
ً
للطرق .وال يمكن للإ�شراف وحده �أن يحل محل التدخالت المو�ضحة �أعاله،
ويعززها .وقد ي�شمل الإ�شراف �ضمان �أن
يكمل هذه التدابير الأخرى ُ
ولكنه ِّ
الأطفال ي�ستخدمون الخوذ ومقاعد الأطفال و�أحزمة المقاعد ويلتزمون
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بالبروتوكوالت المحددة لمناطق ال�سالمة المحيطة بالمدار�س ،على �سبيل
المثال .و�سي�ساعد الإ�شراف �إلى جانب اال�ستراتيچيات الأخرى المو�ضحة في
هذه الوثيقة على الحد من احتماالت تعر�ض الأطفال لحوادث المرور.

�إن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور يمكن الوقاية منها �إلى حد بعيد.
فالبلدان التي ح�شدت الإرادة ال�سيا�سية الالزمة لمعالجة هذه الم�س�ألة قد �أثبتت
ذلك ،ونجحت بذا في �إنقاذ �أرواح مئات الآالف من الأطفال والحفاظ على موارد
وطنية ال ح�صر لها .و ُتعد اال�ستراتيچيات المو�ضحة في هذه الوثيقة �ضمن
اال�ستراتيچيات الأبرز للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق .و�إذا ما ُنفذت
كبيرا في تحقيق �أهداف
هذه اال�ستراتيچيات في جميع البلدان� ،ست�سهم � ً
إ�سهاما ً
عقد العمل من �أجل ال�سالمة على الطرق  2020-2011الذي يتمثل في �إنقاذ
كبيرا في تهيئة مجتمعات
حياة  5ماليين �شخ�ص .كما �أنها �ست�سهم � ً
إ�سهاما ً
محلية �أكثر حيوية ومالءمة للعي�ش وفي ت�أمين النقل الم�أمون والم�ستدام
ل�صالح جميع م�ستخدمي الطرق.

الخاتمة
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�شكر وتقدير

تتوجه منظمة ال�صحة العالمية بال�شكر �إلى الأ�شخا�ص التالية �أ�سما�ؤهم لم�ساهمتهم في �إعداد هذه
الوثيقة :ديفيد مدينغز ومارجي بيدن وتامتزا تورويان لإجراء البحث الذي ت�ستند �إليه الوثيقة،
ديبيترو وعدنان حيدر و�أوليف كوبو�سينجي
و�سينامون ديك�سون لإعداد
الم�سودة الأولية ،وغايل ّ
َّ
و�إتيين كروغ وجوان �أوزان � -سميث وهالة �صقر و�شامايبارن �سانتيكارن ودينث �سيثي وديفيد
الم�سودة الأولية ،ولورا �سمينكي
�سليت وتوما�سز �سزيمان�سكي وليز تاونر وديفيد وارد لمراجعة
َّ
ل�صياغة الوثيقة النهائية ،وهيلين دوفاي�س لدعم �إنتاج الوثيقة .و ُتعرب المنظمة عن امتنانها
للم�ساهمة المالية المقدمة من اتحاد ال�سيارات الدولي من �أجل �إعداد الوثيقة ون�شرها.
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«إن مستقبل أي بلد
يتمثل في سكانه من
الشباب .ولذا ،فليس في
وسعنا أن نفقد أطفالنا
نتيجة لحوادث المرور».
الدكتورة مارغريت ت�شان،
المديرة العامة،
منظمة ال�صحة العالمية.
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DECADE OF ACTION FOR
ROAD SAFETY 2011–2020

www.who.int/roadsafety/decade_of_action
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