
15/07/2015

1

القضایا التي تطرحها مسألة سالمة األطفال 
على الطرق

رمزي سالمه. د. أ
28/5/2015بیروت - اإلسكوا عمل ورشة

مخّطط المداخلة

حقّ األطفال بالسالمة والعنایة–أوال ¨
ا ¨ التي تواجھ تنقّل األطفالالمسائل طبیعة –ثانیً
ا ¨ االستخدام األطفال على قدرة العوامل التي تؤثّر في –ثالثً

اآلمن للطرق
ا ¨ لتعزیز السالمة المروریّة عند األساسیّة التدابیر –رابعً

األطفال
ا ¨ یات  -خامسً خطورة : الرشداالنتقال من الطفولة إلى تحدّ

مرحلة المراھقة والشباب
الخالصة¨

Ramzi Salamé
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األطفال بالسالمة والعنایةحقّ  - أوالً 

Ramzi Salamé
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تحدید فئة األطفال. 1

q الطفولة مرحلة تشمل ،)1989( الطفل حقوق اتفاقیة على بناء 
العمر من عشرة الثامنة وبلوغ الوالدة بین ما األشخاص

q15 عمر من بدًءا الدول بعض في اآللّیة المركبات بقیادة للسماح نظًرا 
  فئتین بین المرورّیة بالسالمة المتعّلقة الدولّیة األدبّیات تفّرق عاًما،

:عمرّیتین
q 0-14 عاًما
q 15-17 عاًما
q بین ما نمّوهم لمراحل تبًعا تتغّیر وقدراتهم األطفال احتیاجات أنّ  علًما 

الحًقا سنرى كما والمراهقة الوالدة
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أحكام اتفاقیة حقوق الطفل ذات الصلة. 2

q الحیاة قید على البقاء وضمان بالحیاة الطفل حق :السادسة الماّدة
qالصحة مجالي في ورعایتهم األطفال حمایة ضمان :الثالثة الماّدة 

والسالمة
qأجل من المناسبة التدابیر اّتخاذ :24 الماّدة:

qاألطفال وفّیات خفض
qالمتعّلقة األساسّیة بالمعلومات المجتمع قطاعات جمیع تزوید ... 

الحوادث من األطفال بوقایة
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العوامل التي تجعل األطفال من الفئات األكثر عرضة . 3
للصدامات المرورّیة

q لخصائص مالئم غیر نحو على المرور حركة تصمیم 
والسلوكّیة واإلدراكّیة الحركّیة األطفال

qنحو على للتعامل األطفال عند المتدّنیة الذهنّیة القدرات 
المرور حركة مع سلیم

qتجاه الطریق مستخدمي لسائر المالئم غیر السلوك 
اآللّیة المركبات سائقي والسّیما األطفال،

qالمركبات في الحمایة وسائل استخدام عدم
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ا  التي تواجھ تنقّل األطفالالمسائل طبیعة –ثانیً
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دة األطفال . 1 من أھمّ مستخدمي الطرق ألغراض متعدّ
عةوبوسائل  متنوّ

qالتنّقل إلى التنّقل على المحدودة القدرات من للطفل التدریجي االنتقال 
:باستقاللّیة

qمتعّددة ألغراض
qمتنّوعة بوسائل
qمتصاعدة بوتیرة
qأطول لمسافات
qإلى الذهاب التنّقل غایات على یغلب العمر من الخامسة أو الثالثة بعد 

الترفیهّیة األنشطة في المشاركة تلیه المدرسة،
qعدیدة متغّیرات تحدیدها في وتدخل كثیًرا التنّقل وسیلة ختلفت
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المسائل التي یطرحھا نقل األطفال. 2

qالخصوصّیة السیارات في األطفال نقل:
qالمركبة في األطفال جلوس أماكن
qأحزمة الخاّصة؛ المقاعد( اإلصابات من الحمایة وسائل استخدام 

).إلخ األمان؛
qوغیرها المدرسّیة الحافالت في األطفال نقل:

qالمركبة في السالمة أصول احترام  
qالطریق واستخدام منها والنزول المركبة إلى الصعود أصول احترام 

األوقات بهذه
qوالنظام الهدوء حفظ
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المسائل التي یطرحھا تنقّل األطفال. 3

qمواكبة؟ دون من یتنّقلون األطفال ترك یمكن عمر أيّ  في
qايّ  وفي بأمان؟ الطفل یستخدمها أن یمكن التي التنّقل وسیلة هي ما 

وقت؟ أيّ  في مسافة؟ أليّ  عمر؟
qاألقدام على مشًیا
qالهوائّیة الدّراجات ركوب
qدّراجات رّكاب
qوغیرها عام نقل حافالت أجرة؛ سّیارات( العام النقل وسائل رّكاب(
qالصغیرة اآللّیة الدّراجات قیادة
qمن عشرة الثامنة بلوغ قبل بذلك تسمح التي الدول في( السّیارات قیادة 

)العمر
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)1(واإلصابات الجسدیّة عند األطفال المخاطر . 4

qالنامیة الدول في الطرق على األطفال وفّیات شّكلت  
.العالم في الطرق على األطفال وفّیات مجمل من 96%

qالوفّیات مجمل أصل من األطفال عند الوفّیات نسبة 
 مّرتین بحوالى عندهم الجسدّیة اإلصابات نسبة من أكثر
.اإلصابات مجمل أصل من
qالعمر فئات سائر من للوفاة عرضة أكثر األطفال :أي 

.مروري صدام حصول حال في

11

)2(واإلصابات الجسدیّة عند األطفال المخاطر . 4

qالطرق على للوفاة عرضة األكثر األطفال:
qالمشاة؛
qاستخدام عدم مع بهم الخاّصة المقاعد یستخدمون ال الذین األطفال 

  الحمایتین؛ لهاتین المالئم غیر االستخدام أو األمان، حزام
qاآللّیة الدّراجات على ُینقلون الذین األطفال.
qا معّوًقا للعائالت واالجتماعّیة االقتصادّیة الحالة تشّكل�لاللتزام أساسی 

.أعاله المذكورة الثالثة األحوال في األطفال حمایة بشروط
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األطفال الجسدیّة عند إحصاءات الوفیّات واإلصابات . 5
في لبنان

تقدیم األستاذ كامل إبراھیم
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ا  األطفال على قدرة العوامل التي تؤثّر في –ثالثً
االستخدام اآلمن للطرق
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عند الراشدین وعند األطفالاإلدراك البصري . 1
15

)1(النمو الجسدي والحركي . 2

q والسالمة بالتنّقل العالقة ذات والحركي الجسدي النمو خصائص 
:األطفال عند المرورّیة

qالقامة
qالعضالت قوة
qبالتوازن التحّكم
qالحركات إّتساق

16



15/07/2015

9

)2(النمو الجسدي والحركي . 2

q الطریق باستخدام العالقة ذات الحركّیة القدرات تطّور:
qیركض أن الطفل یستطیع السنتین، عمر حوالى  
qدوالیب ثالثة على دّراجة یركب أن یمكن سنوات، الثالث عمر حوالى  
qدون من دّراجة ركوب الطفل یستطیع سنوات، والست األربع عمر بین  

آمنة مغلقة حلقة في كهربائّیة سّیارة یقود وأن جانبّیة دوالیب

17

)3(النمو الجسدي والحركي . 2

q تابع( الحركّیة القدرات تطّور(
qقّوة تزداد كما الحركات تناسق یزداد سنوات، والتسع السبع عمر بین 

الجهد تحّمل على والقدرة والدّقة والسرعة العضالت
qالتنّقل استقاللّیة على القدرة الطفل یظهر سنوات، عشر عمر من بدًءا 

 الطریق على یجري ما یرى بأن قامته له وتسمح مألوف محیط في
ُیرى وبأن

qحزام لوضع كافیة الطفل قامة تصبح العمر من عشرة الثانیة حوالى 
باألطفال خاّص  مقعد دون من السّیارة في األمان
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)1(النمو العقلي واإلدراكي . 3

q من بدًال  یتحّرك جسم من التقّرب إلى األطفال یمیل ،سنتین عمر حتى 
.عنه االبتعاد

19

)2(النمو العقلي واإلدراكي . 3

qالروضة مرحلة( سنوات والست الثالث عمر بین(:
q  ّاآلخر یرى هو طالما یراه اآلخر أنّ  یظن
q واالهتمام بالكرة اللحاق مثل واحد، آن في عقلّیتین بعملّیتین القیام الطفل یمكن ال 

بالمرور
q یرّكز للسالمة؛ ثانوّیة تكون قد األشیاء من واحدة خاصّیة على انتباهه الطفل یرّكز 

منه قربها أو سرعتها إلى ینتبه وال السّیارة لون على مثًال 
q حجمها یكبر التي المركبة أنّ  مثًال  األشیاء؛ بین المنطقّیة العالقات فهم یمكنه ال 

متوّقفة ومركبة سائرة مركبة بین یفّرق وال منه؛ تقترب أّنها تعني
q المرور بإشارات تحسیسه فیمكن األلوان، بین الطفل یمّیز المرحلة، هذه نهایة في
q الصوتّیة الموجات لناحیة إن سنوات ستّ  عمر حتى متدّنیة السمعّیة القدرات تبقى 

الصوت منها یأتي التي الجهة لناحیة أو
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)3(النمو العقلي واإلدراكي . 3

qاالبتدائي التعلیم مرحلة( سنة عشرة واالثنتي سنوات الست عمر بین(:
q تطبیقّیة وضعّیات في المرورّیة السالمة على بالتربیة البدء یمكن 

.محسوسة
q قراًرا تتطّلب أو متناقضة معطیات استیعاب الطفل على یصعب 

 واضحة إشارات هناك یكون أن دون من الطریق عبور مثل مناسًبا،
.تعّلمها ثابتة قواعد استعمال من تمّكنه

q محدوًدا، السطحي البصري اإلدراك یبقى سنوات، الثماني عمر حّتى 
.أمامه ما سوى الطفل یرى فال

21

)4(النمو العقلي واإلدراكي . 3

qتابع( )االبتدائي التعلیم( سنة عشرة واالثنتي سنوات الست عمر بین(:
qیتأّخر بینما سنوات، التسع عمر قبل والمسافات البعد إدراك ینضج ال 

.سنة 12-10 عمر حتى السرعة إدراك
q الحادیة حوالى سوى األحاسیس مختلف بین والتكامل التناغم یتمّ  ال 

.العمر من عشرة
q ا تتطّور أیًضا المرحلة هذه في�التركیز على القدرة تدریجی.
q ركوب على القدرة مثل الحركّیة، –النفسّیة القدرات تتطّور كما 

.الدّراجة
q الحیطة اّتخاذ بضرورة الوعي ثمّ  الخطرة، بالوضعّیات الوعي أوًال  وینشأ 

.الوضعّیات هذه لتالفي والحذر
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)5(النمو العقلي واإلدراكي . 3

qاالبتدائي التعلیم مرحلة( سنة عشرة واالثنتي سنوات الست عمر بین(  
:الطریق مخاطر أهمّ  من ،)نهایة(
q الطریق عبور

qبالحسبان المشاة وسائر المرور حركة وأخذ والزمان المكان اختیار
qإلخ للمستجّدات، االنتباه التلّهي، عدم السرعة، اإلّتجاه،( العبور سلوك.(
qالمرور إشارات على التوّقف عدم / المفرطة السرعة / المتهّورة القیادة
qالتقاطعات على ویساًرا یمیًنا االنعطاف / المشاة معابر عند التوّقف عدم
qالرؤیة تحجب أو الحركة تعیق أماكن في المركبات توّقف
qالمرور إشارات عند للمشاة المخّصص الوقت قصر

23

)6(النمو العقلي واإلدراكي . 3

qالمراهقة مرحلة( سنة عشرة اثنتي عمر من بدًءا(:
q إلى لیتوّصل یحّللها افتراضّیة معطیات المراهق یستوعب أن یمكن 

.منطقّیة استنتاجات
q ا، المراهق یصبح�المخاطر تقدیر على قادًرا العقلّیة، الناحیة من تدریجی 

دراكها .وتالفیها وإ
q لى النفس في المفرطة الثقة إلى النزعة تنشأ لكن  المخاطر ركوب وإ

.المتعة عن بحثًا
qغیر وضعّیات في المرورّیة السالمة على التربیة تكثیف یمكن 

.محسوسة

24
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الخبرة والمعرفة. 4

q ومهارات، معارف، من المرورّیة، السالمة أسس 
 والممارسة، بالتعّلم تكتسب وسلوكّیات، ومواقف،
.الصغر في والسّیما

Ramzi Salamé
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التبعات السلبیّة لنقل األطفال بالسیّارات الخصوصیّة. أ

qلى المدرسة إلى المنزل من األطفال نقل حاالت تضاعف عن ینتج  وإ
:الغایات لهذه المشي على االعتماد من بدًال  األخرى، األماكن

qاألطفال عند التنّقل استقاللّیة نحو النزعة نموّ  في تأّخر
qالفتقاد نظًرا بالتنّقل، المتعّلقة اإلدراكّیة المهارات اكتساب في تأّخر 

الخبرة
qالمالئمة المرورّیة السلوكّیات اكتساب عدم خطر
qوتناسق باستقاللّیة للتنّقل الالزمة الحركّیة القدرات اكتساب عدم خطر
qراشد یقودها سّیارة في راكًبا األحیان أغلب في الطفل یكون فعندما

qفاعل دور للطفل یكون ال
qمحدودة والنمو التعّلم فرص تكون

Ramzi Salamé
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الحلقة المفرغة للحمایة المفرطة لألطفال من مخاطر الطریق . ب
من دون اعتماد تدابیر مالئمة لتحسین بیئة الطریق

27

یشعر األهل أّن الطریق
خطرة على أوالدهم

المرور حركة تتزایدأوالدهم األهل ینقل
الخاّصة بالسّیارة المدرسة إلى

الذین األطفال عدد ینقصالمرور حركة تتزاید
بذاتهم المدرسة إلى یتنّقلون

الطریق على المخاطر تتزاید

ا  لتعزیز السالمة المروریّة األساسیّة التدابیر –رابعً
عند األطفال

Ramzi Salamé
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نقطة االنطالق. 1

q عرضة الطریق مستخدمي أكثر من األطفال 
.الجسیمة واإلصابات المرورّیة للمخاطر

q من بدًءا بسالمتهم، المعنّیین جمیع ذلك یعي هل 
 كاّفة لیّتخذوا القرار، بأصحاب وانتهاءً  األهل،
 ومن المخاطر هذه من لحمایتهم الالزمة التدابیر

اإلصابات؟

Ramzi Salamé
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التي من شأنھا تأمین السالمة التدابیر األساسیّة . 2
)1(لألطفال المروریّة 

q المقاعد استخدام عدم مخالفات قمع إلى عادةً  األنظار تتوّجه 
.لألطفال الخاّصة

q  ّمن األطفال عند المرورّیة الصدامات ضحایا أغلبّیة كون لكن 
 شأنها من التي األولوّیة ذات بالتدابیر التفكیر ینبغي المشاة،
.المخاطر هذه تخفیض

Ramzi Salamé
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التي من شأنھا تأمین السالمة التدابیر األساسیّة . 2
)2(لألطفال المروریّة 

qیأتي بما االهتمام أهمّیة هنا من:
q للتنّقل یستخدمونها التي الوسائل بجمیع لألطفال صدیقة طریق بیئة: 

سمعان رامي المهندس تقدیم
q تقدیم :وخارجها بداخلها المشاة، وسائر لألطفال صدیقة مركبات 

سة العامّة المدیرة ضرغام لینا المھندسة لیبنور، لمؤسّ
qاألستاذ تقدیم :أوجهها بمختلف األطفال سالمة حول التوعیة حمالت 

دّكاش جو
q الحق تقدیم :التعلیم مراحل جمیع في المرورّیة السالمة على التربیة

Ramzi Salamé
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التي من شأنھا تأمین السالمة التدابیر األساسیّة . 2
)3(لألطفال المروریّة 

qیأتي بما االهتمام أیًضا یجب:
qاألطفال، على خطًرا تشّكل التي األمكنة جمیع في السرعات تحدید 

.بها الخاّصة المخالفات وقمع
qالمقاعد في العمر من عشرة الثانیة دون األطفال وضع على التشدید 

.للسّیارات الخلفّیة
qحمایة بوسائل مجّهزة غیر مركبات في األطفال نقل عدم على التشدید 

.بهم خاّصة

Ramzi Salamé
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ا  یات االنتقال من الطفولة إلى –خامسً :  الرشدتحدّ
خطورة مرحلة المراھقة والشباب

Ramzi Salamé
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)1(التي تواجھ المراھقین القضایا . 1

qسلطة من واالنعتاق والتقریریّة السلوكیّة االستقاللیّة إلى السعي 
الوالدین

qمرغوب ممنوع كلّ ( الراشدین معاندة(
qاألقران قبول على بالحصول الرغبة
qالكحول باستھالك البدء
qالسرعة نشوة
q ّالظھور حب
qاجات إغراءات اآللیّة الدرّ
qإلخ.Ramzi Salamé
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)2(التي تواجھ المراھقین القضایا . 1

qبالمقابل:
q ر  واتّخاذ والتخطیط االستشراف مركز نضج تأخّ

الدماغ في القرار
q السلوك على واالنفعاالت العواطف طغیان
q التي والنشوة اللذة لمشاعر الدماغ إفرازات تعزیز 

 وتفاعالت األقران، وقبول والكحول، السرعة، تسّببها
 حدّ  إلى وسواها، االجتماعي، التواصل وسائل

اإلدمان
Ramzi Salamé
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)1(النتائج السلوكیّة المحتملة عند قیادة المركبات . 2

q بالنفس المفرطة الثقة
q قدرها حقّ  المخاطر تقدیر عدم
q لألقران السلبّیة للضغوط الخضوع
q المفرطة السرعة
q المتهّورة القیادة
q شروط تستوفي ال نقل وسیلة استخدام مثل المستهترة، القیادة 

السالمة
q األمان تجهیزات استخدام عدم

Ramzi Salamé
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)2(النتائج السلوكیّة المحتملة عند قیادة المركبات . 2

q جّراء من متدّنیة قدرات مع الطریق استخدام 
  أو التعب بسبب أو المخّدرات أو الكحول استهالك
النعاس

q الطریق على البهلوانّیة األلعابو االستعراضّیة القیادة
q القیادة أثناء التلّهي
q الُمخاطرة
q العدوانّیة والقیادة الطریق وغضب الصبر نفاذ
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دور الباحة الجبهّیة للدماغ في السالمة المرورّیة . 3

23/12/2014Ramzi Salamé
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 إغراءات مقاومة في أساسی�ا دوًرا للدماغ الجبهّیة الباحة نضج یؤّدي¨
 مرورّیة سلوكّیات إلى المؤّدیة واالجتماعّیة النفسّیة والضغوط الطریق

.حمیدة غیر
 ورّدات النزوات وراء االنسیاق وعدم الترّوي مركز هي الباحة فهذه¨

 واّتخاذ االستنتاجي-الفرضي التفكیر مركز أّنها كما االنفعالّیة؛ الفعل
.العاقلة القرارات

.»الواقع بمبدأ« »اللذة مبدأ« یواجه الذي هو الباحة هذه نشاط أنّ  أي¨
 عقد منتصف في سوى الباحة هذه نموّ  یكتمل ال الحّظ، لسوء¨

.العمر من العشرینات
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المسؤولیّة الكاملة في نحو التدریجي ضرورة االنتقال . 4
)1(القیادة 

qالمرورّیة، السلوكّیات على وتأثیراتها المراهقة مرحلة لخصائص نظًرا 
 السلبّیة التأثیرات من للحدّ  التدابیر من سلسلة المتقّدمة الدول اعتمدت

:ذلك ومن المرورّیة؛ السالمة على اآللّیة المركبات لقیادة
qوعملي نظري منهاج مع معتمدة مدارس في القیادة تعّلم فرض 

  سلیمة لقیادة الكفایات مختلف امتالك إلى یؤّدي أن شأنه من مفّصل
.)وسلوكّیات ومواقف، ومهارات، معارف،(

qإال القیادة رخصة على یحصل ال بحیث القیادة امتحان في التشّدد 
.فعالً  ذلك یستحقّ  من

qإلى متمّكن إلى مبتدئ إلى متمّرن من القیادة، رخص منح في التدّرج 
.محترف
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39

المسؤولیّة الكاملة في نحو التدریجي ضرورة االنتقال . 4
)2(القیادة 

qعن الكّلي االمتناع حیث من المبتدئ السائق على قاسیة قیود فرض 
.القیادة رخصة سحب طائلة تحت الخطرة السلوكّیات

qیسمح التي اللیل أوقات حیث من المبتدئ السائق على قیود فرض 
 یتواجدوا أن یمكن الذین واألشخاص اآللّیة، المركبات بقیادة فیها له

.یقودها عندما المركبة في معه
qسنّ  حتى عادةً  الشباب، شریحة على عالیة تأمین بدالت فرض 

.الدماغ نضج سنّ  مع یتطابق بما والعشرین، الخامسة
qالشباب یرتكبها التي المخالفات على عالیة غرامات فرض.
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الخالصة
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 بین مشتركة مجتمعّیة مسؤولّیة والشباب لألطفال المرورّیة السالمة¨
.المعنّیین جمیع

 تمكین في أساسی�ا دوًرا موقعه، في كلّ  المجتمع، فئات مختلف تؤّدي¨
.مؤلمة خّضات دون من المروريّ  الرشد سنّ  إلى العبور على األطفال

 التي اإلیجابّیة والخبرات الفكري والتأطیر والمدرسّیة، العائلّیة فالتربیة¨
 شأنها من والشباب، والمراهقة الطفولة فترات خالل الشخص بها یمرّ 
.الحمیدة المرورّیة السلوكّیات اكتساب له تؤّمن أن
 لألطفال، صدیقة ومركبات طرق تصمیم أهمّیةً  ذلك عن یقلّ  وال¨

 البیئة تأمین تجاه مسؤولّیتهم حول المجتمع أفراد كاّفة وعي وتعزیز
  .لهؤالء اآلمنة
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شكًرا على إصغائكم


