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Economic And Social Commission For Western Asia

ظاھرة التعلم االجتماعي للسالمة المروریة
The Learning Process on Road Safety

الدكتور المھندس یعرب بدر
المستشار اإلقلیمي للنقل واللوجستیات

بیروت -شعبة التكامل والتنمیة االقتصادیة، إسكوا

ورشة العمل اإلقلیمیة للإلسكوا حول السالمة المروریة
.2015مایو / أیار 29إلى  27من  بیروت،

تطور وفیات صدامات المرور في النصف األول تطور وفیات صدامات المرور في النصف األول 
Ray Smeedمن القرن العشرین  من القرن العشرین   1949

  إن مضاعفة معدل المركبات بالنسبة لعدد السكان في بلد ما•
في معدل الوفیات لعدد السكان  زیادةسیرافقھ %) 100(

معدل الوفیات لعدد المركبات بنسبة  انخفاض، و%26بنسبة 
37% 
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تطور وفیات صدامات المرور في النصف الثاني من تطور وفیات صدامات المرور في النصف الثاني من 
1989Simmeالقرن العشرین  القرن العشرین   Oppe

 

(Source: Oppe S. (SWOV), Macroscopic models for traffic and traffic safety, 
Accid. Anal. &Prev. 1989, vol. 21, Nr. 3, pp. 225-232.)

مقارنة تطور وفیات المرور في البلدان المتقدمة

F/V V
F

)منحني التعلم(التطور التطور نموذج لشرح نموذج لشرح 

 (F/V)الطرقي النقلالمقطوعة في السنة بمركبات  الكیلومیتراتتناقص معدّل وفیات الطرق بالنسبة إلجمالي 

 المقطوعةتزاید أعداد الكیلومترات 
 (V)بلدكلّ في بمركبات النقل الطرقي 

)S( لوجیستیكيیتمّ وفق منحني  

ر العدد السنوي لوفیّات الطرق في  وفق منحني التعلّم یتمّ    (F)البلدتطوّ
Learning Curve
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Source: International Transport Forum- Road Safety Annual Report 2011.
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...)...)التدقیقالتدقیقمع ضرورة مع ضرورة ((التعلم التعلم منحني منحني 

Source: Jean Yves Le Coz, “ La Sécurité Routière, Un Investissement d’Avenir” USJ- 2012

منحني التعلممنحني التعلم
:المرورتعلم تدریجي للمجتمع بكامل فئاتھ للتعامل مع حوادث 

.والمركبات تحسین صناعة السیارات 
.تحسین بناء وصیانة الطرق

.انتشار تجھیزات السالمة
.تحسن تعلیم قیادة المركبات، منذ أعمار مبكرة

.زیادة كفاءة اإلنقاذ واإلسعاف
.فعالیة القوانین والتعلیمات والمراقبة والضبط

.تحسن وعي المستعملین وسلوكھم
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………………تحدیات تحدیات 

.2013منظمة الصحة العالمیة، التقریر العالمي عن حالة السالمة على الطرق، موجز باللغة العربیة، : المصدر

))11((مشكلة مشكلة 
من وفیات المرور في العالم% 8البلدان مرتفعة الدخل  

من وفیات المرور في العالم% 92البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل

 2020-2011تھدید جدي لطموحات عقد عمل األمم المتحدة 
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.2013منظمة الصحة العالمیة، التقریر العالمي عن حالة السالمة على الطرق، موجز باللغة العربیة، : المصدر

))22((مشكلة مشكلة 
اقلیم افریقیا واقلیم شرق المتوسط

Source: Yasa 2012, based on WHO 2009, Global Status Report on Road Safety (Data 2007)

::البلدان العربیةالبلدان العربیة) ) 33((مشكلة مشكلة 
البلدان األغنى لیست األفضل من حیث السالمة المروریة
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لماذا لم یصل منحني التعلم إلى البلدان العربیة؟؟؟لماذا لم یصل منحني التعلم إلى البلدان العربیة؟؟؟

1941- 1997


