إالصابات

إجراءات السالمة الخاصة بمستخدمي الطرق
(التوعية ،القوانين المرورية ،الحوافز ،تطبيق القوانين)

1966

صدور قانون تحديد الحد أ
القصى لنسبة الكحول في دم السائق ()‰ 1.3

1970

اعتماد مبدأ القيادة الوقائية على الطرق

1970

إلزام استخدام إشارات االنعطاف في المناطق الحضرية

1973

صدور قانون تعديل الحد أ
القصى لنسبة الكحول في دم السائق والمسموح بها قانوناً إلى ()‰ 0.8

1974

صدور قانون النقاط التراكمية للمخالفات المرورية

1974

صدور قانون الحد أ
القصى الموصى به للسرعة على الطرق السريعة ( 130كلم /ساعة)

1975

صدور قانون االستخدام اللزامي لحزام أ
المان والخوذة الواقية
إ

1976

صدور قانون الحد أ
القصى للسرعة ( 100كلم /ساعة) خارج المناطق الحضرية

1980

صدور قانون الغرامات لقيادة الدراجات النارية بدون الخوذة الواقية

1984

صدور قانون الغرامات لقيادة السيارات بدون استخدام حزام أ
المان

1986

صدور قانون فترة التجربة واالختبار لمدة عامين للسائقين الجدد

1986

صدور قانون رفع السن القانونية لقيادة الدراجات النارية الثقيلة إلى  20عاماً

1988

صدور قانون المسافة الفاصلة المسموح بها للشاحنات والحافالت

1993

المان أ
صدور قانون االستخدام اللزامي لحزام أ
للطفال في السيارات
إ

1995

صدور قانون الحد أ
القصى للسرعة عند تجاوز الحافالت المتوقفة (سرعة المشي)

1998

صدور قانون تعديل الحد أ
القصى لنسبة الكحول في دم السائق والمسموح بها قانوناً إلى ()‰ 0.5

2001

صدور قانون الغرامات الستخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة السيارات

2007

صدور قانون الحد االقصي للكحول في الدم الى صفر للسائقين الجدد
والسائقين تحت سن  21عاماً

2010

صدور قانون مرافقة السائقين الراشدين للسائقين تحت سن  17عاماً

الوفيات

أ
المنهج المتكامل للسالمة المرورية  −النموذج اللماني
إجراءات السالمة المتعلقة بالبنى التحتية
(تصميم الطرق ،إنشاء وتعبيد الطرق وصيانة الطرق)

20,000

400,000

1964

إدخال خطوط عبور مخصصة للمشاة على الطرق

1973

إدخال معايير التخطيط الهندسي ،ومناسيب الميالن،
والمقاطع المستعرضة ،والسرعات التصميمية الخاصة
جميعا في معايير تصميم الطرق
بالطرق ودمجها
ً

1977

إدخال مجموعة المبادئ العامة في تصميم شبكة الطرق ،وتصنيف الطرق ضمن فئات حسب
طبيعة كل منها( مثل الطرق السريعة العابرة للواليات أو المقاطعات ،والطرق الشريانية،
والطرق الجامعة ،والطرق المحلية) وحسب نوع الطرق ( طرق المناطق الحضرية وطرق
المناطق الريفية ،وكثافة االستخدام المتوقع لهذه الطرق … إلخ)

1980

تحديد مناطق الطرق ذات التهدئة المرورية
والمخصصة أ
للغراض الترفيهية للمشاة فقط

1981

صدور نشرة هيئة أبحاث الطرق والنقل
حول التوصيات بشأن الطرق في المناطق السكنية
ذات التهدئة المرورية

1982

إدخال معايير التخطيط الهندسي التي تحكم
تقاطعات الطرق بما في ذلك تحديد المساحات
الفعلية لمكونات هذه التقاطعات على
أساس كثافة استخدام الطرق المرتبطة بها

1983

بدء الفترة التجريبية لتحديد السرعة القصوى بـ  30كلم /ساعة
حول المناطق السكنية

1990

تزايد استخدام الدوارات (الجزر الدائرية) كبديل
للتقاطعات على الطرق

1993

صدور التوصيات بشأن التصاميم الخاصة بالطرق الرئيسية
في المناطق الحضرية (بما في ذلك متطلبات سير المشاة
والدراجات الهوائية على هذه الطرق)

1995

تعديل معايير محاذاة الطرق بما في ذلك تحديث
متطلبات المسافة البصرية الواجب مراعاتها عند التجاوز

1996

إدخال نظام  1+2في تصميم مسارب الطرق
في الطرق المكتظة في المناطق الريفية لمنع حوادث التجاوز

2006

إدخال نظام التفسير الذاتي
الموحد)
(مثل التصميم
ّ
فيما يتعلق بجوانب (أرصفة) الطرق في المعايير التصميمية

2007
أعداد السيارات التي تم
إحصاؤها في ألمانيا

2008

صدور التوصيات بشأن تحسين مستوى السالمة المرورية
على المسارب والمسارات المخصصة للدراجات النارية وذلك
الجراءات ذات العالقة
من خالل تحسين التصاميم وتطبيق إ
إطالق مشروع المساحة المشتركة أ
الول (مدينة بومتي)

 5.4مليون

2011

إدخال مبدأ «التصميم من أجل الجميع» لتمكين الجميع
من استخدام وسائل ومرافق النقل والمواصالت
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توحيد المانيا الشرقية/الغربية :البيانات
المتصلة بالسالمة على الطرق تخص ألمانيا
الغربية حتى عام ٠1990

 16.8مليون
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خدمات إالسعاف /إالنقاذ

( السالمة النشطة؛ التكنولوجيا المساعدة في منع الحوادث) ،ووسائل
أ
وقاية الركاب داخل المركبات عند وقوع الحوادث ،والنظمة الذكية
المستخدمة في صناعة المركبات)

(استدعاء خدمات إالسعاف /إالنقاذ)

إدخال حزام أ
المان ذا الثالث نقاط في صناعة السيارات

1996

إدخال عمود مقود السيارة الممتص للصدمات
للصابات البليغة
في صناعة السيارات (لتجنب تعرض السائق إ
في حوادث االصطدام أ
المامي العنيف)

1998
2004
2011

1971

1963

1979

اعتماد أسلوب التخطيط الموجه نحو الهدف
بدال ً من التخطيط المبني على أساس الموارد المتاحة في وضع المعايير
الخاصة بخطط النقل والمواصالت المحلية

1978

إدخال المكابح المانعة لالنغالق في صناعة السيارات

2002

إدخال إجراءات التدقيق والمراجعة لمعايير السالمة لتجنب أوجه القصور فيما يتعلق
بالسالمة على الطرق أثناء مرحلة التخطيط
الوروبي والمجلس أ
صدور المرسوم عن البرلمان أ
الوروبي

1980

إدخال الوسائد الهوائية الواقية (لمقعد السائق فقط)
ألول مرة في سيارات مرسيدس

1990

صدور قانون تركيب حواجز جانبية واقية على الشاحنات التي يتجاوز وزنها  3,5طن لوقاية
المشاة وراكبي الدراجات
إدخال أ
النظمة المساعدة للمكابح في صناعة السيارات

والمؤرخ في  19نوفمبر  2008حول إدارة السالمة للبنى التحتية للطرق.
2008 /96/EC

1970
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0

إجراءات السالمة المتعلقة بالمركبات

اعتماد قانون التمويل البلدي للنقل والمواصالت –
إدخال الخطط االتحادية أ
اللمانية للنقل في المدن
وتقنين خطط النقل والمواصالت المحلية

2008

1977

صدور النشرة الخاصة بهيئة أبحاث الطرق والنقل أ
اللمانية
حول خطط النقل الداخلي
(صدور التحليالت الخاصة بالحوادث المرورية،
دراسة وسائل النقل غير آ
اللية).

1976

1969

والجهود من قبل الجهات المعنية
لتحقيق أهداف السالمة المروري

1975

1969

1974

1961

صدور قانون الفحص الفني الدوري لسالمة السيارات واعتمادها كجزء من قانون المرور
تأسيس المجلس أ
اللماني لسالمة الطرق وتفعيل الخطط

1973

1956

صدور قانون الفحص الفني لسالمة الطرق
واعتمادها كجزء من قانون المرور

2010
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(التخطيط ،التمويل والمراقبة)

1959

إدارة سالمة الطرق

1959

1996

إدخال إجراءات الفحص أ
الوروبية الموحدة
لوسائل سالمة الركاب في المركبات
تزايد استخدام الوسائد الهوائية الشباكية الواقية في السيارات
(لوقاية الركاب من إصابات الرأس)
التزام مصنعي السيارات في االتحاد أ
الوروبي بتزويد كافة السيارات
بأنظمة المكابح المانعة لالنزالق
صدور قانون يلزم مصنعي السيارات في االتحاد أ
الوروبي بتزويد كافة

اللكتروني بتوازن المركبات
السيارات والشاحنات الجديدة بأنظمة التحكم إ

المزيد من المعلومات والبيانات متوفر بصيغة بي دي إف

تحديات السالمة على الطرق
يوميا في مختلف أنحاء العالم ،كما
يتعرض حوالى  3440شخص للوفاة بسبب الحوادث المرورية ً
للصابة بجروح في حوادث مماثلة سنويًا ،وعلى الرغم من
يتعرض ما يقرب من  50مليون شخص إ
أ
االنخفاض النسبي في االستخدام الشخصي للمركبات من قبل الفراد في الدول النامية في كل من
الوسط وآسيا إال أن سكان هذه المناطق هم أ
أفريقيا والشرق أ
الكثر تأثراً بالحوادث المرورية حيث تبلغ
نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية  ٪ 90من إجمالي عدد الوفيات في هذه المناطق ،وإذا
استمرت هذه النسب والمعدالت على حالها فإن معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية سيفوق
ّ
اليدز والسل ليصبح بذلك ثالث أكبر مسبب للوفاة على الصعيد
بمرضي
صابة
ال
عن
الناجمة
تلك
إ
إ
العالمي بحلول العام .2030

ومع إطالق عقد «العمل من أجل السالمة على الطرق  »2020 −2011دعت أ
المم المتحدة الدول
أ
العضاء إلى تكثيف جهودها لتحسين مستوى السالمة على الطرق ،وتوضح هذه النشرة النهج الشامل
الذي اتبعته الجهات المختصة في ألمانيا لمواجهة االرتفاع الحاد في أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث
المرورية والذي يعود تاريخه إلى الخمسينيات من القرن الماضي ،وقد نجحت ألمانيا من خالل العمل
الوروبي أ
جنبا إلى جنب مع دول االتحاد أ
الخرى إلى حد كبير في خفض عدد الوفيات الناجمة عن
ً
الجراءات التي قامت بتطبيقها والتي يمكن تطبيقها في مناطق
الحوادث المرورية ،وذلك بفضل مجموعة إ
أخرى من العالم.

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
التعاون الدولي أ
اللماني - GIZ -
المشروع القطاعي «الخدمات االستشارية الخاصة بسياسات النقل»
التصميم :يوليا كالسن
صف الحروف العربيةJokhosha Design, Eschborn :
ّ
الفكرة والصياغة :دومينيك شميت
االتصالtransport@giz.de :

والصاباتDESTATIS :
مصدر البيانات الخاص بالوفيات إ
شكر خاص للبروفيسور يورجن جيرالخ  −جامعة فوبرتال  ،والدكتور ماركوس ليرنر −
المعهد االتحادي أ
اللماني ألبحاث الطرق السريعة على ما قدماه من اقتراحات بناءة
تمت ترجمة المعلومات للغة العربية بواسطة مؤسسة حمد الطبية و مراجعته بواسطة
برنامج حمد للوقاية من االصابات ،قسم الجراحة ،مستشفى حمد العام ،قطر

بتكليف من
الناشر

1971

إدخال نظام هاتف الطوارئ على الطرق
السريعة والطرق والرئيسية

1973

اعتماد أرقام االتصال الموحدة على مستوى ألمانيا
والسعاف الطبي)
( 110لالتصال بالشرطة و  112لالتصال بالدفاع المدني إ
السعاف الطبي السابقة في الخدمة
مع بقاء أرقام إ
صدور أول قانون للسعاف الطبي في والية بافاريا أ
اللمانية والذي يحدد مؤهالت العاملين
إ
السعاف واشتراطات المعدات المستخدمة والمدة الزمنية المحددة لالستجابة
في خدمات إ
أ
للحاالت الطارئة ،وتبع ذلك تطبيق هذا القانون في الواليات الخرى

1998

بالسعاف الطبي
اعتماد الرقم  112لالتصال هاتفياً إ
في جميع دول االتحاد أ
الوروبي

1974

 1984, 1973,صدور برامج السالمة المرورية الموضوعة
 2001و  2011من قبل الحكومة الفيدرالية في ألمانيا

بيانات الناشر

1970

إنشاء أول محطة دائمة لخدمات إسعاف طبي طائر (بالهيلوكوبتر)
في مدينة ميونخ أ
اللمانية

