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 صصة للنقل،تخالدورة العادية األولى للجنة الفنية الم

 الطاقة والسياحةو المشتركة واإلقليم ةالقاريالبنية التحتية 

 

 البنية التحتية في أفريقياطوير الموضوع: ت

 

 لعمل األفريقية للعقد العالمي حول السالمة على الطرق السالمة على الطرق: خطة ا

 الخلفية أوال : 

حركة المرور  عن الناجمةتزهق اإلصابات ، 5112الصحة العالمية لعام  تقرير منظمةإلى  استنادا .1

مليون شخص على  21مليون شخص كل عام، وتصل إلى  1.5 على الطرق أرواح ما يزيد عن

 حدث نصفت تأثير كبير على الصحة والتنمية.من  هذه الحوادث هخلفتالعالم فضال عما الطرق في 

حوادث الطرق بين مستخدمي الطرق المعرضين للخطر مثل المشاة الناجمة عن وفيات الجميع 

الناجمة عن حوادث الطرق أيضا السبب  صاباتاإل بي الدراجات والدراجات النارية. كانت وراك

السبب الرئيسي الثامن للوفاة أي ، 52-12ن تتراوح أعمارهم بين بين الشباب الذي ت ايالرئيسي للوف

تسبب  ، واإلصابات عن الوفيات المرورية الناجمة  للمعاناة االنسانية  خالفا على مستوى العالم. 

البلدان  متناسب على بشكل غير  يؤثر مما  ،لمجتمعات ل خسائر اقتصادية ومالية كبيرة كذلك 

لوفيات. على الرغم من وجود هذه ا في المائة من 21دخل حيث تحدث المنخفضة والمتوسطة ال

 معدل الوفيات المرورية  أعلى من  األفريقياإلقليم عاني ي   عدد السيارات في العالم، ل أدنى مستوى

 السكان.من  111،111لكل  52.2تقدر بنحو التي 

الناتج المحلي اإلجمالي. على  تقريبا من ٪3على الطرق حركة المرور االصابات الناجمة عن  تكلف  .5

الخسائر البشرية واالقتصادية، فإن من الرغم من هذه النسبة الهائلة التي يمكن تفاديها  إلى حد كبير 

 كثرأأفريقيا طرق  تزال االجراءات التي اتخذت لمكافحة هذا التحدي العالمي تعتبر غير كافية. ال 

 عن حركة المرور على الطرق اإلصابات الناجمة  خطر الموت من إضافة  إلى   خطورة في العالم

 111لكل  2.3في أوروبا ) ي من السكان( وأدن 111،111لكل  52.2أعلى في القارة ) التي تعتبر و

من السكان. عالوة على  111،111لكل  1..1 بالمعدل العالمي  يقدر( في حين السكان من 111

في المائة  13التي تقدر ب النارية الدراجاتراكبي و وفيات المشاةمن أعلى تسجل أفريقيا نسبة ذلك، 

 امستدام ااقتصادي انموأفريقيا شهدت من جهة أخرى، الناجمة عن حركة المرور. من جميع الوفيات 

ألجندة تنمية القارة الطويلة األفريقي كمخطط  لالتحاد 5123 أجندة  في العقد الماضي. يوحي اعتماد

ما استمرت للتهديد إذا  قد يتعرض مسار هذا النمو  ذلك  اقتصاداتها. ومع المدى التزام القارة  بتحويل

حركة الوفيات الناجمة عن االقتصادية واالجتماعية من  التجارب في مواجهة الدول األفريقية 

وزاد في أفريقيا في عدد المركبات على الطرق في هذا النمو أيضا  . وقد زادعلى الطرق   المرور

 ال تتوفر فيها التي بلدان الخصوصا في عنها  والوفيات الناجمة  الطرق  ث علىدحواالخطر نسبة 

 .لسالمة على الطرق بشكل عاماكافية للمرور وإدارة 

 

عقد العمل  5151-5111وأعلنت الفترة  21/522رقم العامة لألمم المتحدة القرار  الجمعيةاعتمدت  .3

هو تحقيق االستقرار من هذا العقد العالمي  لهدفاو .5111مارس في من أجل السالمة على الطرق 

يتم القيام من خالل األنشطة المتزايدة التي   على الطرق في العالم المتوقعة وتخفيض مستوى الوفيات

للتنمية المستدامة  5131برنامج من  3الهدف يتماشى الوطنية واإلقليمية والعالمية. األصعدة على بها 

حركة عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن تخفيض د الذي يحدد للعق األفريقية عمل المع خطة 

توفير الوصول  من أهداف التنمية المستدامة 11الهدف يتناول  . 5151على الطرق بحلول  المرور 
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عن تحسين مستوى  فضال  مستدامة بأسعار معقولة للجميعالمتاحة والومنة اآل أنظمة النقل إلى 

إيالء اهتمام خاص الحتياجات وخالل توسيع وسائل النقل العام،  وخاصة من  السالمة على الطرق

 .5131والمسنين بحلول عام  والمعوقينالنساء واألطفال  من لألضرار الذين هم عرضة  األشخاص 

 

أنها ستسهل الطرق حيث  حوادثتحسين السالمة على الطرق في أفريقيا بيانات قوية عن  يتطلب .1

، تحتاج البلدان إلى تحسين المعلومات من حيث الجوهراألدلة.  صياغة السياسات المستندة إلى

. تشمل التحديات  لها الخاصة بها  حول  حوادث الطرق من أجل وضع استراتيجيات وقائية فعالة 

بيانات السالمة على الطرق في أفريقيا النقص في  اإلبالغ عن اإلصابات والوفيات الناجمة بالمتعلقة 

 تحول دون استخدام د تعريفات منسقة لمؤشرات السالمة على الطرق التي عدم وجوو حوادثالعن 

 البيانات غير قابلة للمقارنة.تلك  حيث أن  على التحليل الشامل لعدة البلدان البيانات الوطنية القائمة 

حوادث الطرق ضرورية لرصد االتجاهات على الناجمة عن وفيات العن بها  موثوقالبيانات ال تعتبر

تقييم نطاق مشكلة اإلصابات  وفاة  بغية  عنهالم تنجم وفيات وإصابات تعلق بيفيما وى القطري المست

فضال عن االستجابات المستهدفة وجهود الوقاية  ضعو و الناجمة عن حركة المرور على الطرق

الناجمة عن أسباب أخرى. على وجه  بالوفيات  تها مقارنتدابير التدخل ورصد وتقييم فعالية 

والظروف أعداد وأنواع اإلصابات التي تحدث تكون على علم بصوص، يتعين على البلدان أن الخ

هناك  تكونوحيث  اإلصابة لومات مدى خطورة مشكلة ع. سوف توضح هذه المهاالمؤدية إلى حدوث

خطة العمل األفريقية بشأن السالمة ل النصف مرحلي ستعراض ألتدابير وقائية. أكد الحاجة ملحة 

بلدان  أن 5112في يوليو لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بها اضطلعت التي  طرقعلى ال

 .السالمة على الطرق المذكورة أعاله  بياناتإدارة في تحديات  القارة  قد واجهت

  وما تقدمه البلدان هافجوة كبيرة في نوعية وشمولية البيانات التي تجمع توجدعلى الصعيد العالمي،  .2

خطة العمل تعترف والوفيات.  االصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرقعن  ريرامن تق

لتنفيذ عقد السالمة على الطرق لألمم  القارة طار مثابة إب هي  التي للسالمة على الطرق  األفريقية 

 ناتبياندرة ب ، من أهداف التنمية المستدامة 11و 3،  الهدفين أهداف التنمية المستدامةالمتحدة و

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االتحاد  من  وتطلبالسالمة على الطرق في البلدان األفريقية 

التدخل السياسي   من أجلآليات لتعزيز جمع البيانات  وضع األفريقي والبنك اإلفريقي للتنمية 

 ستعراض الا أثناء  5151-5111خارطة الطريق لتسريع تنفيذ خطة لقد تم اعتماد . الفعال والتحليل 

لمؤتمر ل ، واإلعالن الوزاري 5112في أديس أبابا في يوليو تم   ذي للخطة ال رحلي صف المن

 5112عقد في برازيليا في نوفمبر المن لطرق اعلى حول السالمة الرفيع المستوى العالمي الثاني 

رق، والتحليل وإعداد جمع البيانات للسالمة على الطأسلوب التأكيد على الحاجة إلى تحسين  حول

 .التقارير

أطر التنمية  للبلدان  سوف تعملفي البلدان األفريقية ،  على الطرق  السالمةفي االعتبار  مع األخذ  .2

حوادث الطرق على  سببها  األعباء االقتصادية واالجتماعية التي تض معدل يتخف في األفريقية  

 .التحاد اإلفريقيل 5123أجندة لتنفيذ  يالضروراالقتصادات األفريقية وخلق الحيز المالي 

 

 

كشرط أساسي لتحقيق  هالعمل العالمي للسالمة على الطرق والتقدم المحرز في تنفيذ : نظرة عامة عن عقد  ثانيا

 الطرق اآلمنة والتنمية المستدامة في أفريقيا
 ير مما كانت عليهبكث أطولالجهود المبذولة لتحسين السالمة على الطرق في أفريقيا في وقت بدأت  ..

. على سبيل المثال، في ندوة السالمة على الطرق  تم االعالن عن العقد عندما  5111في  الحال 

أهداف تحديد حول موضوع " 5112اإلقليمية األفريقية التي عقدت في دار السالم، تنزانيا في يوليو 
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كان " 5112النصف بحلول الوفيات إلى  حوادثللحد من  طريق المضي قدما للسالمة على الطرق: 

في إدارة السالمة على الطرق في أفريقيا كما وضعت واعتمدت األهداف  القرار يشكل معلًما بارزا  

والمؤشرات للمساعدة في تتبع تنفيذ المؤتمر األفريقي األول للسالمة على الطرق الذي عقد في أكرا، 

 ..511غانا في 

تنفيذ أنشطة السالمة على الطرق الخاصة  للتسريع  فرصة يتيح بالنسبة للبلدان األفريقية، يوفر العقد  .8

 5111نوفمبر في  اعتمد المؤتمر األفريقي الثاني للسالمة على الطرق، الذي عقد في أديس أبابا . بها

د، للعقبالدعائم الخمس  عمل التم محاذاة خطة وت خطة العمل األفريقية للسالمة على الطرق للعقد. 

مستخدمي الطرق ؛ أمانااألكثر أمانا. المركبات التنقل األكثر ، مة على الطرق وهي: إدارة السال

بشأن القضايا الشاملة  ضافي اإل العمود  تتوفر في خطة العمل واالستجابة بعد التصادم.  ؛األكثر أمانا

 .التي تتناول السالمة على الطرق الريفية

، بأهمية وجود نظم 5115يناير في س أبابا خطة العمل التي أقرها رؤساء القارة في أديتعترف   .2

لسالمة لالميثاق األفريقي حدود (. 1 دعائمال) الوطنية الفعالة والكفؤ حول حوادث الطرق البيانات 

إقامة شبكات الطرق وإدارة بيانات السالمة  ون  أيضا رؤساء الدول األفريقي هأقر الذي  الطرق على 

لوكاالت ي  لتعزيز المؤسسلنشاء واإل (، جنبا إلى جنب مع .المتعاقدة )المادة  لدولل كأولوية 

لسالمة على حول  اجمع البيانات وتنسيق  من أجل قيادة وللسالمة على الطرق الوطنية  الرئيسية 

 ونشرها. معالجتها الطرق و

اسب إلجراء منتصف الطريق لتنفيذ خطة العمل، وبالتالي الوقت المنيمثل  5112 عام  كان .11

في تنفيذ خطة العمل  أحرز تقدماستعراض  قد الاهذا أن  لقد ثبت. نصف المرحلي  ستعراض الا

. لقد تم الدعائموبدرجات متفاوتة في مختلف البلدان  كان ذلك وإن األفريقية للسالمة على الطرق، 

لتبادل   ناك مجالالطرق في القارة. ومع ذلك، هعلى  سالمةالجيدة لتحسين ممارسات التعرف على 

و  أي إجراء أ تخاذ إجراءات هامةمن امن البلدان  يتمكن العديد . لم األفريقيةالخبرات بين البلدان 

 .خطة العمل دعائم لعديد من األنشطة عبر بالنسبة  لعلى اإلطالق، 

 

 التحديات الرئيسية    ثالثا

نصف ستعراض الا تم تحديدها خاللالتحديات التي تواجه إدارة السالمة على الطرق التي تعلق ت .11

التمويل المستدام، قدرات المنظمات، بللسالمة على الطرق،  األفريقية لتنفيذ خطة العملالمرحلي 

 .المناصرين السياسيين، و ، واإلطار القانوني الشامل، وإدارة البياناتالرئيسية وتمكين الوكاالت 

 

األداء الفعال لمعظم المنظمات والمبادرات في أفريقيا  أمام العائق الرئيسي يشكل : المستدام التمويل .15

يتفق هذا مع على الطرق في القارة من خالل الميزانية الوطنية.  لجان السالمة ل العديد من تمو   ال. 

  الطرق على  للسالمةالوضع العالمي  عن ( 5113)منظمة الصحة العالمية  البيانات الواردة في تقرير

ل عن في البلدان األفريقية ال تمو   كالة رئيسةو .1إجمالي من  11يصل الى دل على ان ما الذي ي

 .طريق الميزانية الوطنية

منظمات السالمة  معظم ال يتوفر لدى  : /المنظماتعلى الطرق السالمةوكاالت  قدراتعدم كفاية  .13

من العاملين وتفتقر إلى العدد الكافي واضح  بشكل  عاملين ما يكفي من العلى الطرق في أفريقيا 

القوانين القائمة.  تنفيذ القدرة على إلى  فتقر بعض البلدان األفريقية أيضا ت  .إلحداث أثر ذي مغزى

التي يصعب  تللمركبا في حالة السكر قيادة الضد هذه الدول تشريعات لدى  على سبيل المثال، 

 .معدات اختبار التنفستنفيذها ألنها تفتقر إلى 

:   على المستوى الوطني نالتعاوضعف / الصالحيات الالزمةبر مخولة تماما الوكالة الرئيسية غي .11

بينما ال تود العناصر الفاعلة في  مخولة تماما في أفريقيا غير  الرئيسة وكاالت البعض ال تزال 
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حدة المشكلة أكثر  لقد أصبحت تنسيق أنشطتها. تقوم بالبعض أو بعض البلدان  أو تتعاون مع بعضها 

تهدف مذكرات التفاهم بين المؤسسات   متضاربة.جه المؤسسات المختلفة تفويضات توا حيث 

 .مواجهة هذا التحديإلى الوطنية 

بعض البلدان األفريقية إلى أطر تفتقر : عدم وجود إطار قانوني شامل لتوجيه السالمة على الطرق .12

 السالمة على الطرق حول ما قوانين القائمة بينهال وليست قانونية شاملة بشأن السالمة على الطرق 

استخدام الهاتف النقال أثناء  وأحزمة األمان  تشريع بشأنشاملة. على سبيل المثال، قد يكون للبلد 

إلى تحتاج هذه البلدان عموما . النظم الحاجزة لألطفال   تشريع بشأنوضع إلى القيادة، ولكنها تفتقر 

 .بذلك ام القي بصدد بعضها و  بلدانها،قوانين المرور في 

 

إدارة بيانات السالمة على الطرق تحديا رئيسيا في معظم البلدان تشكل :  عدم فعالية إدارة البياناتل .12

على الطرق في القارة عن رأي يعرب العديد من الخبراء االستشاريين في مجال السالمة واألفريقية. 

يؤثر على فعالية أن  هذا  من شأنه . وظيفتها األساسيةالسالمة على الطرق تعتبر مفاده أن الشرطة ال 

سؤولية الشرطة. كما أنه يؤدي إلى تأخير أو تقديم ممن غالبا  وذلك وتسجيلها ودقة جمع البيانات 

 .حوادث الطرق عنمنتظمة تقارير غير 

 

تحسين السالمة على ب  االلتزام الرفيع المستوى  قلة يبدو أن  :  المناصرين السياسييناالفتقار إلى  ..1

أن القادة السياسيين في كذلك  يبدو والقاسم المشترك بين العديد من البلدان األفريقية. هي ق الطر

ال تحظى بشعبية على حساب سالمة مستخدمي الطريق. اإلفريقية يتجنبون  قرارات  بعض البلدان

تتسم ة أصبح العدد المتزايد من الدراجات في العديد من البلدان األفريقية مشكلعلى سبيل المثال، 

ص لمعظمهم الركوب و ال يرتدي معظمهم الخوذة ويتورط معظمهم في لم يرخ    كبير.سياسي  بطابع

 لم يتم تنظيم هذا  القطاع بصورة  جيدة في العديد من بلدان القارة . ،اآلنحتى و .فتاكةحوادث 

 

 صة صخترابعا. المسائل الرئيسية لمناقشات مع خبراء اللجنة الفنية الم

خالل العقد والنصف التي شهدتها أفريقيا  لإلعجاب  المثيرة  النمو االقتصاديدالت  معؤكد  ت .18

قطب  اقتصاداتها لتصبح، على تحويل االيجابية القارة على الحفاظ على مسار التنمية قدرة الماضي، 

دية التي األعباء االجتماعية واالقتصا جراء  قد يكون مهددا هذا النمو الهائل  غير أنالنمو العالمي. 

تمثل حوادث الطرق مشكلة اجتماعية ضخمة للدول  فرضتها حوادث الطرق والوفيات. تسببها 

الممكن جدا الوقاية من و لقارة أعلى معدالت حوادث الطرق والوفيات. بالدى احيث أن  .االفريقية 

عصر  فيخصوصا  تكاليف باهظة على االقتصادات واألسر تترتب عليها  هذه الحوادث التي معظم 

 لتجنب مثل  بذل الجهود يجب  وبناء على ذلك ، المصالح العالمية والوطنية والفردية. فيه تتنافس 

 .هذه الخسائر التي يمكن تجنبها واستخدام الموارد لمواجهة التحديات التنموية األخرى في القارة

إليها   تخصصة المالفنية لجنة االستشاريون اتبناه الالخبراء  يسترعى ي فيما يلي القضايا الرئيسية الت .12

 قارتنا ونحن نتطلع إلى أفريقيا التي نريد   طرقفي هذه الطرق  المتفشية  مجزرة  بغية معالجة



Page | 5 

 

 إصابات حركة المرور على الطرقالفشل في تقييم تكلفة إن  ؛تقييم تكلفة حوادث الطرق والوفيات .51

 التي تسببها ةواالجتماعي ةاالقتصاديحجم الخسارة   إدراكيمنع الحكومات والمجتمع المدني من 

بيانات حجر الزاوية في جميع في هذا الصدد، يجب أن تشكل ال األرواح.الحوادث والخسارة في 

أنشطة السالمة على الطرق حيث أنها ضرورية لتشخيص مشاكل حوادث الطرق ورصد جهود 

البلدان  العديد منفي  ة خطيرةومواءمتها مسألتشكل إدارة البيانات السالمة على الطرق. ومع ذلك، 

جمع  الجهود الرامية إلىبذل يجب . رحليمنتصف المستعراض الاألفريقية على نحو تم تحديدها في ا

 جمع هذه البيانات . عن حركة المرور على الطرق ومنهجيات  الناجمة حول االصابات  بيانات

وتحديد ؛ على الطرق األفريقية مة خطة األفريقية بشأن الساللل الدول األعضاء تنفيذ تحديد مدى  .51

التدابير العالجية، مع التركيز على القضايا  ذلك  فيبما  هذه  التحديات التي تواجه تنفيذ خطة العمل

االستراتيجية الرئيسية المتعلقة بإدارة السالمة على الطرق )مع التركيز على إدارة البيانات(؛ البنية 

ير على الطرق، سلوك مستخدمي الطرق وإدارة ما بعد حوادث مدى صالحية المركبات للسالتحتية؛ 

 .الطرق

 .تنفيذ خطة العملباعتماد التوصيات الواردة في خارطة الطريق لإلسراع   .55

 المستدامة  التنميةأهداف  أهداف السالمة على الطرق المقترحة في إطار تقييم طريقة استيعاب  .53

جهود السالمة على الطرق في القارة من يقة استفادة  وطرأفريقيا،  فيعلى الطرق  الحالي للسالمة  

 .المستدامة التنمية أهداف  أهداف السالمة على الطرق في عملية إدراج 

الخطط القصيرة والمتوسطة األجل من قبل الشركاء لدعم عملية تنفيذ أنشطة السالمة على مناقشة  .51

 م  لرصد التقدم المحرز.الرصد والتقيي  وإقامة نظام الطرق في البلدان األفريقية 

 

 التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة خامسا : 

في خارطة الطريق لتنفيذ  ةالوارد لألنشطةالتنفيذ الكامل  إلى   السعيالبلدان األفريقية   ىيتعين عل

 بالتالي : صى توعلى الطرق. على وجه التحديد،  بشأن السالمة خطة العمل 

اداري اإل الرئيسية للسالمة على الطرق  ومنحها االستقالل وكاالتها إنشاء و/أو تعزيز  (1

 ؛والموارد المالية الكافية  لتنسيق التدابير الخاصة بالسالمة على الطرق

لمنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وخاصة شركات المشاركة لتهيئة الظروف   (5

 ؛في أنشطة السالمة على الطرق التأمين وشركات النقل البري 

يحرصون على تنفيذ الذين خبراء السالمة على الطرق من  ذات مهارة هامة  كتلة ناء ب (3

بشأن تتماشى مع خطة العمل األفريقية  التي  وطنية للسالمة على الطرقالستراتيجيات الا

 ؛الطرق السالمة على 

لية بفعا  رصد وتقييم حوادث الطرق ها منبيانات السالمة على الطرق لتمكين إدارة  تحديث  (1

 ؛وكفاءة

الطوارئ في المستشفيات وكذلك خدمات اإلسعافات  لخدمات الماليةالبشرية وتعزيز الموارد  (2

 ؛األولية لضحايا حوادث الطرق

 ؛الطرقبشأن السالمة على وضع أطر وطنية لرصد تنفيذ خطة العمل األفريقية  (2

الممارسات  وضع آليات لتبادلوسالمة الطرق و، إلى أقصى حد ممكن، بتعزيز التوعية  (.

 الجيدة؛
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وطنية للسالمة على البرامج اليل استكشاف جميع الخيارات لتوليد الموارد الالزمة لتمو) (8

 ق؛الطر

 ؛5115منذ نوفمبر  هي الحال باليوم األفريقي للسالمة على الطرق كما  مواصلة االحتفال ) (2

 ؛وجود مناصرين سياسيين رفيعي المستوى للسالمة على الطرق (11

ال  5112مناقشات ما بعد خالل سالمة على الطرق في االعتبار بشكل كاف الوضمان أخذ  (11

 المستدامة.أهداف التنمية سيما في 

 

 :مراجع 

 

 

 


