
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

 :ای است از گزارشی تحت عنوان ترجمهمجموعه این 

NATIONAL TRAFFIC SAFETY PROGRAM 
 

 FOR TURKEY 
 

ها، طرح موضوعات تخصصي در قالـب انتقـال           گونه مجموعه   هدف از تهيه اين   : توجه
بـرداران توصـيه      لذا به كليه بهـره    . باشد  فناوري از طريق نشر منابع تخصصي معتبر مي       

. ه نمايند گردد جهت كاربرد اعداد و استانداردهاي مورد اشاره به اصل منابع مراجع             مي
بديهي است ناشر هيچ گونه مسؤوليتي در خصوص پيامدهاي سوء ناشي از عدم توجه              

 .به توصيه فوق را متقبل نخواهد شد
 

 وزارت راه و ترابري     
 معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

 نقل و پژوهشكده حمل    
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 بسمه تعالي
 

نيازمند استفاده از بخش وسيعي از خدمات  ونقل كشور، وزارت راه و ترابري به عنوان متولي اصلي صنعت حمل
از اينرو ضروري . باشد ونقل مي برداري از اجزاء سيستم حمل مهندسي در زمينة طراحي، ساخت، نگهداري و بهره

است كه دانش فني مورد نياز بطور مستمر در اختيار مديران و كارشناسان مربوطه قرار گرفته تا نيازهاي مطالعاتي 
معاونت آموزش،تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري درصدد است ضمن . حقيقاتي آنها مرتفع گرددو ت

شناسايي نيازهاي اساسي بخشهاي مختلف وزارت متبوع و انجام تحقيقات علمي ـ كاربردي در زمينة مسائل فني 
امع و سازمانهاي علمي و ونقل و همچنين استفاده از آخرين دستاوردها و انجام مبادالت علمي با مج حمل

در همين راستا اين معاونت برآن است تا با تهيه و تدوين مجموعه . تخصصي ذيربط، به رفع اين نيازها بپردازد
هاي تخصصي، دانش فني مورد نياز را به شكلي مناسب در اختيار بخشهاي مختلف وزارت متبوع و   گزارش

اميد است كه با تالشهاي . باشد  راستاي نيل به اين هدف ميگزارش حاضر تالشي در. ساير متخصصان قرار دهد
صورت گرفته در دفترمطالعات  فناوري و ايمني همكاري افرادي كه در تهية اين گزارش ما را ياري رساندند، 

 .گامي مؤثر در جهت ايجاد تحول، نوآوري و ارتقاء عملكردها برداشته شود

 
 محمد جعفر اكرام جعفري

 حقيقات و فناوريمعاون آموزش، ت
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 ي هنگفتيشوند خسارات اقتصاد ، تصادفات موجب ميي حوادث رانندگوقوع از يعالوه بر رنج و اندوه ناش

 به طور متوسط ي از حوادث رانندگين زده شده ناشي تخمي و اقتصادي اجتماعيها  هزينه. ه وارد شوديبه جامعه ترک
ستم يم سيريست بپذيعاقالنه ن . است١٩٩٩ه به قيمت پايه سال يه ترکريارد ليليون ميلي م٢در هر سال بالغ بر 

ک در ي ترافيمنيبراي كاهش هر چه بيشتر اين مشكل، يك پروژه ا.  استيع انسانين فجاي ايونقل سبب اصل حمل
 .ه تعريف شده استي بانک جهاني و بودجه کشور ترکيها ک توسط وامي ترافيمني اي برنامه مليراستا

ف ي مسأله، ارائه تعريف و بررسيق تعري از آن از طريزان تصادفات و رفع مشکالت ناشيپروژه کاهش من يهدف ا
 مورد نظر براي ي زمان بازه.  استيشنهادي پي راهکارهايت، اجراي و در نهاييک طرح اجراي، ارائه راهکار و يمنيا

 . است٢٠١١ تا ٢٠٠٢ ي برنامه مذکور، سالهاياجرا
 :ر تعريف کرديتوان به شکل ز ي را ميمني ابلندمدت و ي کلهاي دگاهيکي از دي

 .ا به شدت مجروح شودي کشته و يد در اثر حوادث رانندگيچ کس نبايه هي ترکيراههادر شبکه  ـ 
 : عبارتند ازيمنين اي تأمي در راستامدت ميانهدفهاي 

 .ابديوسته کاهش يد به طور پي باشوند،  مييا به شدت زخمي کشته و ي که در حوادث رانندگيتعداد افراد ـ 
 . شوديا ژهيرتر، توجه ويپذ بيکنندگان شبکه معابر بايد به کودکان و اقشار آس ان استفادهياز م ـ 

 : مد نظر قرار گرفته شده، عبارتند از١٩٩٩سه با سال ين برنامه در مقاي در ايمنين اي تأمي که در راستاياهداف
 ٢٠٠۶تا سال    •
 .ابدي درصد کاهش ٢٠د يان باشدگ آمار کشته ـ 
 .ابدي درصد کاهش ٢٠د ي باپذير آسيب قشر شدگان کشتهآمار  ـ 

 .ابدي درصد کاهش ٢۵د ي سال با١۴آمار فوت کودکان زير  ـ 

 ٢٠١١تا سال  •
 .ابدي درصد کاهش ۴٠د ي باشدگان کشتهآمار  ـ 

 .ابدي درصد کاهش ۴٠د ي باپذير آسيب قشر شدگان کشتهآمار  ـ 

 .ابدي درصد کاهش ۵٠د ي سال با١۴ر فوت کودکان زير آما ـ

 انسان ۴٢٠٠ش از يتواند جان ب ي سال م۵ يبيني شده در ط  به اهداف پيشيابي و دستيشنهادي پي راهکارهاياجرا
کي ي از فعاليتهاي سازماني و تکنيعيشود، طيف وس کور طراحي ميمذل به اهداف ياي كه براي ن برنامه .را نجات دهد
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 در حوزه سازماني نگاه خود را به اصول زير معطوف کرده ،هيک کشور ترکي ترافيمني ايبرنامه مل. گيرد بر ميرا در
 :است

 ونقل بهبود سياستهاي حمل ـ 
 ي، همكاري و هماهنگي، سازماندهيمني به ايش کلي گرا ـ

 ايمني   کردن امريستاد ـ 

 گذاري مستمر  سرمايه ـ

 يمنيتوسعه ا و يق، بررسيش به تحقي گرا ـ

 حيتر به اطالعات صح تر و آسان عي سري جامع براي دسترسي اطالعاتيتهيه بانکها ـ 

 :توان به صورت زير برشمرد هاي فني اين برنامه را مي حوزه
 تر ، وسايل و مسافران ايمنراهها رسيدن به  ـ
 ن و نظارت بر آنها ي، بهبود قوانيط آموزشيبهبود شرا ـ 

 امدادرساني يها سيستم گسترش و بهبود  ـ
کاهش سرعت و : ، ماننددهد ويت قرار ميدر اولها  نهير زميهاي فعاليت را نسبت به سا نهي زمياين برنامه برخ

، يشنهادي پي هماهنگ راهکارهايب و اجرايترک .يمنيزات ايش استفاده از ابزارها و تجهي و افزاآميز مخاطرهرانندگي 
تري  هاي سختگيرانه ن قوانين و نظارتي و همچني اجتماعمسؤوليتش حس يفزا مضاعف، ايگذار هياز به سرماين

ن تمام ي و همچنيگذاران بخش خصوص هي، سرماي دولتي جامعه اعم از بخشهاين راستا همه بخشهايدر ا. دارد
 . بالقوه خود استفاده كننديرويارگانها و اشخاص بايد از تمام ن

ونقل بايد به اين   در امر حملذينفعار مهم است که تمام افراد يي بسمسؤوليتفه و يک وظي ترافيمنين ايتأم
ن ي، همچنيس، ژاندارمريها، مراجع صاحب قدرت مانند پل مجلس، دولت، وزارتخانه. مسأله توجه داشته باشند

ر ين، سوخت و تاينه ساخت و واردات ماشي که در زميي، شرکتها و سازمانهايصالح محليها و مراجع ذ ياستاندار
 يها ، رسانهي امدادرسانيها سيها، مدارس، سرو ونقل، دانشگاه  حمليمه، شرکتهاي بيکنند، شرکتها يت ميفعال

ک ي ترافيمنين اي، همه و همه در تأم)NGOs (غيردولتي ي، سازمانهايزير  و برنامهي طراحي، سازمانهايارتباط جمع
ن و يشترياده، بي رانندگان، مسافران و عابران پيعنيشبکه  از کنندگان استفاده عالوه بر آن . دارندسزايي بهنقش 
 .کنند ي مين نقش را بازيمهمتر

 در تطابق ي محليها  در سطح استانها و برنامهيمني ايها ن است که اين برنامه ملي بايد با برنامهينكته مهم ا
د به طور مستمر ي بايشرفت برنامه مليروند پ . باشدي و محلي استانيها انگر برنامهين نماي باشد و همچنيو سازگار
 Sweroad توسط شركت يمني ايبرنامه مل . و اصالح شوديني بازب٢٠٠۶رد و در سال ي قرار گيابي و ارزيمورد بررس
ربط ارجاع ي به مراجع ذي آن براي مشاوره و بررسنويس پيش آماده شده و نسخه يي گروه اجراي اعضايو با همکار

 . است، لحاظ شده استيين نسخه که نسخه نهاي در اآنها هايشنهاديداده شده و نظرات و پ
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  مقدمه-1
 زمینه  پیش-1-1

 به يه داخلي و سرماي وام بانک جهانيک را با پشتوانه مالي ترافيمني و اراههاه پروژه بهبود شبکه يدولت ترک
ون دالر يلي م٩١ک ي نزديا هي سرما است کهياين پروژه مل  ازي بخش،)TSP(ک ي ترافيمنيپروژه ا. آورد مي اجرا در

 :دارد و شامل سه بخش است کايآمر
 ) Pilotلوت يپروژه پا(ک پروژه نمونه ي -
 )NP(يک پروژه ملي -

 ) NRTSS (راههاک ي ترافيمني ايستم ملي سيک راهکار براي -
ک را ي ترافيمني امر مشاوره پروژه ا،)Sweroad) Swedish national road consulting ABشرکت سوئدي 

دار   را عهدهيريگ ميب و تصمي، تصويابي، ارزيفه بررسيژه به عنوان همكار، وظي ويک گروه اجراييبر عهده دارد و 
 ي طرح مربوط به بازه زمانيعني ،کي ترافيمني ايشنهاديمشاور با توجه به شرح خدمات، طرح بلندمدت پ .است
 چارچوبک ي ،کي ترافيمنين اين طرح براي تأميا. دنموه آماد  ٢٠٠٠ان سپتامبر سالي را تا پا٢٠٠١ـ٢٠١٠ يسالها

 ين فهرستيدار و همچن  اولويتيتهاي فعالي ساله نيز براي اجرا۵ مدت ميانک برنامه يبه عالوه . دهد يسازماني ارائه م
 مرتبط، ارائه يها ک و برنامهي ترافيمني طرح اي مراحل اجراي و بررسيابي براي ارزي عملکرديها از شاخص

 در مدت زمان ي از حوادث رانندگي و جراحات ناشتلفات آمار ي درصد۴٠ اين طرح کاهش يهدف کل. شود مي
 يبرنامه مل "،)NTRSS(ه ي در ترکراههاک ي ترافيمني ايستم ملي سيگزارش نهاي . سال از آغاز اجراي برنامه است١٠

 .نام گرفته است" هيک ترکيايمني تراف
 

  اهداف برنامه-1-2
ن ي از اي اين برنامه کاهش قابل مالحظه آمار تصادفات و متعاقب آن رفع مسائل و مشکالت ناشيهدف کل

ن راستا ابتدا بايد مسأله را مورد تجزيه و تحليل يدر ا .باشد مينده يآدر  ينده و به طور کليحوادث در طول دهه آ
نهايت، طرح  شود و در شنهاد ميي پييراک طرح اجي و راهبردک ي سپس .قرار داد و افق ديد ايمني را تعريف كرد

 .گردد پيشنهادي اجرا مي
 

  ارکان اساسی و ساختار برنامه-1-3
 : مرحله است4ه شاملي ترکيمني ايبرنامه مل

 )بيان مسأله(آناليز و بررسي تصادفات و مشكالت موجود  -١
 )انداز چشم(مني يف افق ديد ايتعر  -٢

  راهبردن ييتع  -٣

 ک طرحيارائه   -٤
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ند در ين فرآيا. رديگ يز قرار مي و آنالي از آنها مورد بررسي تصادفات و مشکالت ناشلهأ مس،ولادر مرحله 
 و راهبرداين مرحله براي ارائه . ر استيپذ  امکانيمني مؤثر در مقوله ايقت با مطالعه آمار تصادفات و پارامترهايحق

 .شود اي مهم محسوب مي پايه ،يشنهاديطرح پ

آل  دهيط ايري از شراي، تصوبلندمدتک هدف ي ي، در راستا)انداز چشم (يمنييد اف افق ديدر مرحله تعر
 و طرح راهبرد در ارائه يمنينه ايط بهيزيرا مشاهده مشکالت و مدنظر قرار دادن شرا. شود يک ارائه مي ترافيمنيا

 .شود يک مي ترافيمنير اها و مردم به ام استمداران، رسانهين مرحله باعث جلب توجه سين ايهمچن. ار مهم استيبس
 مفيد ييرند و راهکارهايگ ي با ارائه راهكارهايي مدنظر قرار مبلندمدت و ي، اهداف کلراهبرددر مرحله تعيين 

كننده مشکالت  د کامالً مطابق اهداف و برطرفيها با راهبرد. شوند ي مطرح م،)بهترين شکلبه  (براي نيل به اهداف
 . برخوردار استسزايي بهت يه و ارائه طرح، از اهميتهاين مرحله براي . مذکور باشند

 که يين مرحله فعاليتهايدر ا. رنديگ ينظر قرار م  مدمدت کوتاه و مدت مياندر مرحله ارائه طرح، اهداف 
هاي مذكور بايد دقيق و مورد توافق همه  طرح. شوند يشنهاد ميشوند، پ  بهينه به اهداف مورد نظر مييابيموجب دست

 .باشند
 

 هامسؤوليتف و ي مصوبات، وظا-۴-١
 يمني اي عاليشوراتصويب ، حتماً به يب توسط عوامل اجرايي که برنامه پس از تصو استشنهاد شدهيپ

د به اجرا درآيند تا برنامه تأييد و ين مصوبات بايا. ربط برسدي ذيها  از وزارتخانهيا برخي) SHSC(ک بزرگراه يتراف
همچنين پيشنهاد شده است اين برنامه توسط شوراي  .نه محفوظ بماندين هزي تأمياتجزين يقابل اجرا شود و همچن
 ي شورا  نهايي اين طرح و اجراي آن به عهدهمسؤوليت .يا گروه اجرايي منتشر شود) HTSC(ترافيك ايمني بزرگراه 

 به عنوان HTSCاست كه همچنين پيشنهاد شده . هاي ذيربط است يا وزارتخانه) SHSC( ک بزرگراهي ترافيمني ايعال
ن بدان معني يا. ن مقوله وارد عمل شوديدر ا) هاي ذيربط يا وزارتخانه (SHSC يشگام و همكار از سويک گروه پي

 تر  از برنامه که گستردهيپذيرد و در مورد موضوعات و مراحل  موضوعات فرعي را ميمسؤوليت  HTSCاست که 
 . نهايي را برعهده داشته باشدمسؤوليت) هاي ذيربط وزارتخانه (SHSC، بوده و نياز به هزينه بيشتر دارند

 

 يابي و ارزي بررس-۵-١
 يمني ايران شورايأت دبي هيژه متشکل از اعضاي برنامه توسط گروهي ويشنهاد شده است روند اجرايپ

ت کنند ينه فعالين زمير از دي برنامه نيين مهم آن است که عوامل اجرايالزمه انجام ا. ردي قرار گيابيک مورد ارزيتراف
ها در  ن گزارشي بر اساس ا HTSCسپس.  گزارش دهندHTSC خود را به يتهايج فعالي دوبار نتايو حداقل سال

 موارد را HTSCبر باشند،  نهيع و هزي وسياتيتها با حوزه عملياگر فعال. کند ي ميريگ ميتر تصم  جزئييتهايمورد فعال
 که به ي در طول زمان،يي است که عوامل اجرابهترن يهمچن.  ارجاع خواهد داد)هاي ذيربط وزارتخانه( SHSCبه 

 يباني به صورت تمام وقت پشتيمني از متخصصان امر ايکيکنند، توسط حداقل  يت مي فعاليعنوان گروه نظارت
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هاي  وزارتخانه (SHSC به ي خود گزارشيتهايکبار در مورد فعالي ي حداقل سالHTSC . شونديي و اجرايعلم
 .کند ي مگيري تصميم ي بر اساس آن در مورد اقدامات بعدSHSCدهد که  يم) ذيربط

 

  و اصالحاتيهاي زمان  بازه-۶-١
 يشنهادي پي و طرحهاراهبرد.  است٣١/١٢/٢٠١١ تا ١/١/٢٠٠١ از ، برنامهي اجراي برايشنهادي پي زمان بازه

 ١/١/٢٠٠٧مراحل بازبيني شوند و مبناي فعاليتهاي بازه ه ي کلي براي اصالح روند اجرا٢٠٠۶ بايد در سال ،برنامه
 و اصالحات توسط گروه بازرسان انجام شود و ينيشنهاد شده است که بازبين پيهمچن . قرار گيرند٣١/١٢/٢٠۱١تا

SHSC) ي اجراي زمان  در بازهي و اصالحات بايد به طور کلينيروند بازب. آن را تأييد كنند) هاي ذيربط وزارتخانه 
 .ن شکل اجرا شوديرنامه به همب
 

  مشکالت-2
 يارکان اساس

 آمار  ق مطالعهيند از طرين فرآيا. رنديگ ي قرار مي از آنها مورد بررسين قسمت، تصادفات و مشکالت ناشيدر ا
 را پوشش يمني از عدم اياين مطالعه بايد تمام مشکالت عمده ناش. رديگ ي انجام ميمنيتصادفات و عوامل مؤثر در ا

از آنجا كه مسائل و . سازد  و طرح را ميراهبرد ارائه  هين مشکالت، اساس و پايت ايکه شکل و اهم دهد، چرا
 از اهم يا ن بخش تنها خالصهي در ا، است مورد بررسي قرار گرفته sweroadيهاي قبل  در گزارشياريمشکالت بس

ت بر اساس حداقل مشاهدات و اطالعات  مشکالي موارد شرح و بررسيدر برخ. شود مشکالت مذکور آورده مي
 .رفته استيصورت پذ

 

 ها بيني  آمار و پيش-١-2
  پيشرفت و وضعيت کنوني-١-١-٢

 مشکالت اصلي •
 و در ١٩٩٩ مورد در سال ۴۶۶٠٠٠ به ١٩٩٠ تصادف در سال ١١۵٠٠٠ي از  ا افزايش آمار تصادفات جاده  - 

 .) در سال درصد١٧  ميانگينشدر ( مورد گزارش شده است ۵٠١٠٠٠ بالغ بر ٢٠٠٠سال 
 و در سال ١٩٩٩ نفر در سال ١٢۶٠٠٠ به ١٩٩٠ نفر در سال ٨٨٠٠٠افزايش آمار مجروحان از   - 

 .) رشد ساالنه درصد۴( نفر گزارش شده است ١٣٥٠٠٠،   ٢٠٠٠

ت  نفر بوده اس۶١٠٠، ١٩٩٩ نفر و در سال ۶٣٠٠، ١٩٩٠شدگان در حوادث رانندگي در سال  آمار کشته  - 
 نفرگزارش شده ۵۶٠٠ نيز اين تعداد ٢٠٠٠و در سال )  درصدي داشته است۴/٠در هر سال کاهشي (

 .است
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 از آنها عبارتند از سرعت باال، يد و مشکالت ناشي، عوامل مؤثر بر تصادفات شديبا توجه به آمار رسم  -
 .ادهي تقاطعها و عابران پيط هندسي، شرايمنيعدم استفاده از کمربند ا

 

 صادفات، عواقب و عوامل مؤثر بر آنهات •
انه تصادفات گزارش يآمار سال. ن آمار هستندين بخش به طور خالصه نشانگر رشد اينمودارها و جداول ا

 . آمده است٣و  ٢، ١ يها شدگان در شکل ن مجروحان و کشتهيشده و همچن
 

 
 )١٩٧٠ـ ٢٠٠٠(س و ژاندارمریی پلی آمار تصادفات گزارش شده از سو-1نمودار

 
 

 

 
 )١٩٧٠ـ ٢٠٠٠(س و ژاندارمریی پلی گزارش شده از سوی آمار مجروحان تصادفات رانندگ-2نمودار
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 )١٩٧٠ـ ٢٠٠٠(س و ژاندارمریی پلی گزارش شده از سوتلفاتآمار  -3 نمودار

 
  گزارش شده از سوی پلیس و ژاندارمریتلفات تعداد تصادفات و تعداد مجروحان و -1جدول 

 
 محاسبه نشده است) hit and run( موارد عدم توقف پس از تصادف*

 )پليس (EGM تنها **
*** EGM) و ژاندارمري) پليس 

 

سال *گزارش شده
ار 

آم
١٩
٧٠

 

سال
ار 

آم
۱٩
٩٠

 
** 

بت
نس

١٩
٧٠

/
١٩
٩٠

 

ش
فزاي

د ا
رص

د
 

النه
سا

 

سال
ار 
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٩٩

 

سال
ار 

آم
٢٠
٠٠

 
**

*
 

بت
نس

١٩
٩٩

/
١٩
٩٠

 

صد
در

 
يانه

سال
 

 ٨/١۶ ٠۴/۴ ۵۰۰۶۵۳ ۴۶۵۹۱۵ ۴/٩ ٠/۶ ١١۵۲۹۵ ١٩٢٠٧ تصادفات

 ۴ ۴٣/١ ١٣۴۶١٨ ۱۲۵۵۸۶ ٩/٨ ٢/۵ ٨٧۶٩٣ ١۶٨٣٨ مجروحان

 ٠ ٩٧۵/٠ ۵۵۶۶ ۶١٣٠ ٣/٢ ۵٨/١ ۶۲۸۶ ٣٩٧٨ تلفات

 ــــ ٣۴/١ ٧١٧٧١ ۶٧٧٣٢ ــــ ــــ ۵۰۶٨١ ــــ تصادفات منجر به جرح

 ـــ ٨٩/٠ ۴٢١٠ ۴۵٣٧ ــــ  ۵٠٩٠ ــــ تصادفات منجر به مرگ

متوسط مجروحان در تصادفات    
 منجر به جرح

 ـــ ـــ ٨٨/١ ٨۵/١ ـــ ـــ ٧٣/١ ـــ

ــط  ــتهمتوسـ ــدگان کشـ  در شـ
 تصادفات منجر به مرگ

 ـــ ـــ ٣٢/١ ٣۵/١ ـــ ـــ ٢٣/١ ـــ
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 : توان به اين صورت تبيين نمود موارد فوق را مي
 نفر در ۶١٣٠ به ،١٩٧٠ نفر در سال ٣٩٧٨ گزارش شده توسط پليس و ژاندارمري از يا  جاده تلفات آمار -

 سال ٩ يانه در طين ساليانگي مي ول. نوسان بوده استيش داراين افزاي افزايش يافته که البته ا١٩٩٩سال 
به عالوه تعداد موارد فرار ازصحنه .  نفر بوده است۵۵۶۶ن مقدار ي ا٢٠٠٠در سال .  نداشته استيرييتغ

 . بوده است١٩٩٩ فقره در سال ۴٣٣تصادفات منجر به فوت، 
 افزايش يافته که ١٩٩٩ نفر در سال ١٢۵۵۸۶ به ١٩٧٠ نفر در سال ١۶٨٣٨ آمار مجروحان تصادفات از -

 به . نفر بوده است١٣۴۶١٨ن تعداد بالغ ي ا٢٠٠٠در سال .  درصد رشد داشته است٤حداقل در هر سال 
 .وده است فقره ب١٠۶۶۴، ١٩٩٩صحنه تصادفات منجر به جرح در سال  عالوه تعداد موارد فرار از

 افزايش يافته ١٩٩٩ فقره در سال ۴۶۵۹۱۵ به ،١٩٧٠ فقره در سال ١٩٢٠٧ آمار تصادفات گزارش شده از -
 فقره بوده ۵۰۰۶۵۳ن تعداد بالغ بر ي ا٢٠٠٠در سال .  درصد رشد داشته است١٧انه يطور متوسط سال که به
 .بوده است فقره ١۴٠٢١ ،١٩٩٩به عالوه تعداد موارد فرار ازصحنه در سال. است

 از سال يا  تنها در برهه،ير نظر ژاندارمري ز هيد توجه نمود که تصادفات و مشکالت متعاقب آنها در ناحي با-
 شده ثبتدهنده آن است که تعداد تصادفات  ن نشانياند و ا شده ثبت ٢٠٠٠ و ١٩٩٩، ١٩٩٨ ي و سالها١٩٩٧

 .است ه ن زده شدين تخميي زماني، پا ن بازهي قبل از ايدر سالها
 قبل از آن کامالً ي با آمار سالها٢٠٠٠ در سال يشدگان حوادث رانندگ رسد که آمار کشته يچنين به نظر م

 را به عنوان سال ١٩٩٩ک حالت خاص در نظر گرفت و سال ين سال را به عنوان يتوان ا  بنابراين مي.متفاوت است
 ،ي اساسي پارامترهايبرخاز ميان . به اهداف، مد نظر قرار داد يابي دستي تطابق روند برنامه با راستايمبنا براي بررس

 : توان به موارد زير اشاره كرد مي
  .١٩٩٩ ميليون نفر در سال ۶۴ به ١٩٧٠ ميليون نفر در سال ٣۵افزايش تعداد ساكنان از   -

اين مقدار . ١٩٩٩ل کا در ساي دالر امر٢٩٩۶ به ١٩٧٠کا در سال ي دالر امر۵۱۹ از يد مليش سرانه تولي افزا -
اي کاهش  طور قابل مالحظه  به٢٠٠١شود در سال  بيني مي کا بود، اما پيشي دالر امر٣١٠٠ ،٢٠٠٠در سال 

 .يابد
 يله براي وس٧۴ به ١٩٧٠ نفر در سال ١٠٠٠ هر يله براي وس۴ از يه سوارينقل لهيت وسيش سرانه مالکيافزا  -

 ١٩٩٩ نفر در سال ١٠٠٠هر 

 ١٩٩٩له در سال يون وسيلي م٧/۴ به ١٩٧٠ون در سال يلي م١۴/٠ از يه سواريل نقليوساش تعداد ي افزا -

 به ١٩٧٠ نفر در سال ١٠٠٠ هر ي براي موتور لهي وس١۴ از يه موتوريل نقليوسا تي مالک ش سرانهي افزا -
 ١٩٩٩ نفر در سال ١٠٠٠ هر ي براي موتور هينقل لهي وس١٣٧

له در سال يون وسيلي م٨/٨ به ١٩٧٠له در سال يون وسيلي م۴٩/٠ از ١وريه موتيل نقليش تعداد وسايافزا  -
١٩٩٩ 

                                           
 )پلیس (EGM ها و تراكتورها براساس آمار شامل موتورسيكلت -1
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توان رشد و گسترش آمار فوق  ، ميشده ثبت يه موتوريل نقليبر اساس تعداد افراد گزارش شده و تعداد وسا
 :ان کردير بيرا به شرح ز

ه ـ ب١٩٩٠ فقره در سال ١١ از نفر جمعيت ١٠٠،٠٠٠ هر ي گزارش شده به ازاميزان تلفات کاهش اندک  -
 ١٩٩٩ فقره در سال ٩/۵

 به ١٩٩٠ نفر در سال١۵۶نفر جمعيت از  ١٠٠،٠٠٠ هر يرشد اندک تعداد مجروحان گزارش شده به ازا  -
 ١٩٩٩ نفر در سال ١۹۵

 ١٩٩٠ مورد در سال ٢٠۵نفر جمعيت از  ١٠٠،٠٠٠ هر يع تعداد تصادفات گزارش شده به ازايش سريافزا  -
 ١٩٩٩رد در سال  مو٧٢۴به 

 به ١٩٩٠ فقره در سال ١۵۴ از يه موتوري نقل لهيوس ١٠٠،٠٠٠ هر ي گزارش شده به ازاميزان تلفات کاهش  -
 ١٩٩٩ فقره در سال ۶٩

 نفر در سال ٢١۴٣ از يه موتوري نقل لهيوس ١٠٠،٠٠٠ هر يکاهش تعداد مجروحان گزارش شده به ازا  -
 ١٩٩٩ نفر در سال ١۴٢١ به ١٩٩٠

 فقره در ٢٨١٨ از يه موتوري نقل لهيوس ١٠٠،٠٠٠ هر يع تعداد تصادفات گزارش شده به ازايش سرياافز  -
 ١٩٩٩ فقره در سال ۵٢٧٢ به ١٩٩٠سال 
 :ف کرديتوان به اين شرح توص  آمار تصادفات و عواقب گزارش شده ناشي از آنها را مييت کنونيوضع

زان يجرح، تعداد مجروحان، تصادفات منجر به مرگ و متصادفات پليس و ژاندارمري، تصادفات منجر به   -
ز توسط ي شده، نيبند  که به نام فرار از صحنه تصادف دستهي اطالعات خاص١٩٩٩از سال . شدگان کشته

 .شود يپليس گزارش م
مارستان ير اعزام به بي در طول مسي که نشان دهد چه تعداد از مجروحان حوادث رانندگياطالعات رسم  -

 .شوند، وجود ندارد يفوت م
اعم از (ي از حوادث رانندگيمارستانها را كه ناشيشدگان در ب انه فوتيآمار سال) MOH(وزارت بهداشت   -

 .کند ياست، منتشر م) ر تصادفاتي و سايه موتوريل نقليتصادفات وسا
 و عواقب  و آمار تصادفاتيط کنونيري شفاف و واضح از شرايم تصويرسد که ترس يدر مجموع به نظر م

شتر از ي، ب)MOH( بر اساس آمار پليس، ژاندارمري و وزارت بهداشتتلفاتزان يبرآورد م. ار دشوار استيآنها بس
اگر موارد فرار از صحنه .  است١٩٩٩ نفر در سال ٨۶۶۶ و ١٩٩٨ نفر در سال ٨٧٧۵ و ١٩٩٧ نفر در سال ٨۴٨٨

د تعداد يبه اين مقدار با.  خواهد بود١٩٩٩ نفر در سال ٩٠٩٩ن تعداد بالغ بر يم، ايز به آن اضافه کنيتصادف را ن
 روزه ٣٠البته منظور آمار (ز اضافه نمودياند ن مارستان فوت کردهير و حين انتقال به بي را که در طول مسيمجروحان
 ١٩٩٩ال  نفر در س٩۵۵٠ و ١٩٩٧ نفر در سال ٨٩٠٠ بالغ بر ميزان تلفاتر ين تفاسيبا ا). ر انتقال استي در مستلفات

  .شود يز مياست که شامل موارد فرار از صحنه تصادف ن



 

١٠ National Traffic Safety Program For Turkey                                                               

 

 نفر بوده است که اگر تعداد مجروحان در موارد فرار از ١٢۵٧٩٣ تا ١٠۶۱۴۶ن يآمار مجروحان گزارش شده ب
تعداد تصادفات . شود ي نفر بالغ م١٣۶٢۵٠ بر ١٩٩٩م، مقدار مجموع در سال يز به آن اضافه کنيصحنه تصادف را ن

ز به آن اضافه ي فقره نوسان داشته که اگر موارد فرار از صحنه تصادف را ن۴۶۵۹۱۵ و ٣٨٧۵٣٣ن يز بيارش شده نگز
 . فقره خواهد شد۴٧٩٩٣۶ بالغ بر ١٩٩٩م، تعداد کل تصادفات در سال يکن
 

 انواع تصادفات شديد و مشکالت  •
 زير به عنوان عوامل مؤثر در يتورهاتوان از فاک  پليس، مييبا توجه به آمار تصادفات گزارش شده از سو

 :د و عواقب آنها نام برديبروز تصادفات شد
 ادي با سرعت زيرانندگ  - 
 يمنيعدم استفاده از کمربند ا  - 

 تقاطعها  - 

 ادهيعابران پ  - 
 

 امدهاي آني تعداد و مالكيت وسيله نقليه، تصادفات و پبيني پيش -۲-۱-۲
 يمشکالت اصل •

ي منيابراي رد و يصورت نگدر مورد آن  ياقدام خاصگذشته باشد، به اين معني كه  مانندشرايط ايمني هاگر 
 :شود  ميينيب شي به صورت زير پ، شود، آمار تصادفات و مشکالت و تلفات متعاقب آنيطروند معمول 

 ٢٠١١ نفر در سال ٩٢٠٠، ٢٠٠۶ نفر در سال ٩١٢۵: شدگان کشتهآمار   - 
 ٢٠١١ نفر در سال ١٩٣٠٠٠، ٢٠٠۶ نفر در سال ١۶٧٠٠٠: آمار مجروحان  - 

 ٢٠١١ فقره در سال ١١٨۵٠٠٠، ٢٠٠۶ فقره در سال ٨٢۴٠٠٠: عداد تصادفات ت - 

      ٢٠١١ ساله وتا پايان سال ٩ از فاكتورهاي مؤثر در تصادفات در دوره ياري شده براي بسينيب شيرشد پ
 . از اين فاكتورها آمده استي برخ ر برآورد شدهي مقاد٢  در جدول شماره. آمده استبه طور خالصه در جداول زير 

 

  مقادیر برآورد شده-2جدول

 
 

 جمعيت سال
 )ميليون(

 سرانه توليد 
 ناخالص ملي

GNP /خانوار 

 سرانه وسايل 
 نقليه سواري 

 ۱۰۰۰نفر/وسيله

 وسايل نقليه 
 سواري

 )ميليون (

سرانه وسايل نقليه 
 موتوري

 *نفر/وسيله

وسايل نقليه 
 )ميليون(ري موتو

۱۹۹۰١/۵۶ ٢۶۶۵ ٨ ٣٣۶/٠٩ ٧٣ ١/۴ 

۱۹۹۹۴/۶۴ ٢٩٩۶ ٧۴ ٧۴/۴ ٨ ١٣٧۴/٨ 

۲۰۰۶٣٠٠٢ ٧/٧٠ ۵/٩۵ ٧۵/۶ ١١/١٢ ١٧١ 

۲۰۱۱٢/٧۵ ۴۱۴۰ ١٩٣ ٢١/٨ ٢/١٠٩ ۵۴/١۴ 

 ها و تراکتورها بر اساس آمار پليس است موتورسيکلت  اين آمار دربرگيرنده*   
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به همراه عواقب ناشی از تصادفات و  تلفات تعداد واقعی و برآورد شده تصادفات گزارش شده، مجروحان و -3جدول
 )1999های سال  با قیمت(ها ینههز

  
  موارد عدم توقف پس از تصادف محاسبه نشده است*   
  براي موارد گزارش شده١٩٩٩ قيمت سال ** 
 

رد و همان ي صورت نگيا ژهي اقدام ويمنين اي تأميشود که اگر در راستا از جدول فوق چنين استنباط مي
 . شودي طيروند عاد
 .افتيش خواهد ي درصد افزا٢۵٠، ٢٠١١ تا ١٩٩٩تعداد تصادفات گزارش شده از سال   - 
 .افتيش خواهد ي درصد افزا۴٠تعداد مجروحان گزارش شده   - 

 .افتي درصد کاهش خواهد ١ گزارش شده ميزان تلفات  - 

 .افتيش خواهد ي درصد افزا٣۶ آن يها امدي از تصادفات و پي ناشيها نهيهز  - 

  د تعداد موارد فرار از صحنهي از تصادفات گزارش شده توسط پليس و ژاندارمري باينير تخمين مقاديابه 
مارستان را اضافه ين مداوا در بيمارستان و در حير بي در مستلفات از آن و همچنين موارد ي ناشيامدهايتصادف و پ

 . آمده است۴ر در جدول شماره ين مقاديمجموع ا. نمود
 

 2011 و 199۶، مجروحان و تعداد تصادفات برای سال تلفاتورد کل  برآ-۴جدول

 سال
 تلفات

 سال/ تعداد 

 مجروح
 سال/ تعداد 

 تصادفات
 سال/ تعداد 

 ميليارد/ هزينه سال 
 * ليره تركيه

 ٢٠۶٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ ١۵۵٠٠٠ ۵٨۵٠ ٢٠٠۶ن ين تخميبهتر
 ١٣٠٠٠٠ ٢۴٠٠٠ ١٢۴٠٠ ٣۵١ موارد فرار از صحنه تصادف

 ٣٣٠٠٠٠ ــــ ــــ ٢٩٢۵ ين امدادرساني ح درتلفات

 ٢۵٢٠٠٠٠ ٨٢۴٠٠٠ ١۶٧۴٠٠ ٩١٢۶ ٢٠٠۶مجموع در سال 

 ٢۴٢٠٠٠٠ ١١۵٠٠٠٠ ١٨٠٠٠٠ ۶٠۵٠ ٢٠١١ن ين تخميبهتر

 ١٣٠٠٠٠ ٣۴۵٠٠ ١٢۶٠٠ ٣٠٣ موارد فرار از صحنه تصادف

 ٣٢٠٠٠٠ ــــ ـــــ٢٨۴۴ امدادرسانين ي حتلفات

 ٢٨٧٠٠٠٠ ١١٨۴۵٠٠ ١٩٢۶٠٠ ٩١٩٧ ٢٠١١مجموع در سال 

 

 سال 
 تلفات   

 )سال/تعداد (  

مجروح         
 )سال/ تعداد    (

 تصادف  
 )سال/ تعداد (

 **نهيهز    
 )هي ترک رهيميليارد ل/سال(

۱۹۹۰ ۶٢٨۶* ٩٠۵١١ ٢٠۵٢٩۵ ١٣۶٠٠٠٠ 

۱۹۹۹ ۶١٢ *١٣٠۵۵٨۶ ۴۶۵٩١۵ ١٧٨٠٠٠٠ 

 ٢٠۶٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ ١۵۵٠٠٠ ۲۰۰۶۵٨۵٠ن ين تخميبهتر

 ٢۴٢٠٠٠٠ ١١۵٠٠٠٠ ١٨٠٠٠٠ ۶٠۵٠ ۲۰۱۱نين تخميبهتر

١٩٩٩ بر حسب قيمت سال *
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 :در مجموع مقادير برآورد شده عبارتند از 
 ٢٠٠۶در سال  •

  نفر٩١٢۵ معادل تلفات  -
 )گزارش شده ( نفرمجروح ١۶٧٠٠٠  -
 ) گزارش شده( فقره تصادف ٨٢۴٠٠٠  -
 )١٩٩٩  سالبرپايه قيمت( هي ترک هري لميليارد ۰۰۰،۵۰۰،۲ تصادفات برابر يامدهاياز پناشي   شده برآورد نهيهز

 .است
 ٢٠١١در سال  •

  نفر ٩٢٠٠ معادل تلفات  -
 )گزارش شده( نفرمجروح ١٩٣٠٠٠  -
 )گزارش شده( تصادف فقره ١٨۵٠  -

) ١٩٩٩ سال  برپايه قيمت( ترکيه   ميليارد ليره٢،٩٠٠،٠٠٠هزينه برآورد شده ناشي از پيامدهاي تصادفات برابر 
 در .اند  ساله ثابت باشد، تخمين زده شده١٠  رامترها طي يک دورهاين آمار با اين فرض که روند رشد اين پا .است

طور   اين آمار و ارقام به،هاي ايمني گذاري حالي که با گرايش به سمت افزايش ايمني و افزايش اقدامات و سرمايه
 و  حايز اهميت آن است که اين آمار و ارقام بر اساس آمار موجود نكته .چشمگيري کاهش پيدا خواهد کرد

 .باشند مي آزادي قابل قبول   داراي درجه بوده وها  بهترين تخمين كه جزواند ها به دست آمده بيني پيش
 
 
 
 
 
 
 

 هاي مديريتي و سازماني  زمينه-٢-٢
 نقل و  سياست حمل-١-٢-٢

 مشکالت اصلي •
 ونقل   و مشخص ملي در امر حملمصوبعدم وجود سياستهاي   - 
 ونقل  در زمينه حملندهدفمهاي  عدم وجود سياست  - 

 ونقل   هاي مختلف حمل عدم وجود توازن ميان وسايل نقليه مختلف و سياست  - 

هاي مربوط به سرعت و دسترسي،  مانند سياست(نقل  و ها و اهداف مصوب ملي در زمينه حمل  سياست
مدت و يا بلندمدت در اين  ن همچنين هيچ طرح جامع ميا.وجود ندارد) ونقل، اثرات محيطي و ايمني هاي حمل  هزينه

ها و طرحهاي بلندمدت و كمبود طرحهاي ساليانه درخصوص ايمني، ميان  دليل فقدان سياست به. زمينه، وجود ندارد
در حال . شود اين وضعيت به تدريج با گذشت زمان بدتر مي. شود  مختلف نوعي عدم توازن مشاهده مي وسايل نقليه

همچنين  .گيرد ها صورت مي ونقل کاال از طريق جاده  درصد از حمل٨٩مسافر و ونقل   درصد از کل حمل٩۶حاضر 
 ،ونقل نيز در شرايط غير متوازني قرار دارند، يعني دسترسي مناسب و سرعت باال هاي امر حمل اهداف و سياست

که در راستاي تنها تالشهاي کاملي  .نسبت به تأمين شرايط ايمني و کاهش اثرات مخرب محيطي داراي تقدم هستند
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نقل تدوين  و  ساله حمل١٠در آن زمان يک طرح جامع .  بود١٩٨٠تهيه طرحي جامع انجام گرفت، در اوايل دهه 
) State Planning Organization ( ايالتيريزي برنامهاگر چه سازمان .  اما متاسفأنه به طور کامل اجرا نشد،دگردي
 اجراي  رسد که اين سازمان در زمينه راهم کرد، ولي چنين به نظر مياي را براي هر بخش ف ساله ۵  هاي توسعه طرح

 .است  و تنها در حيطه مفاهيم كار كرده  طرح موفق نبوده
 

  گرايش به سمت ايمني ترافيک-٢-٢-2
 مشکالت اصلي •
 .پايين بودن سطح آگاهي عمومي و توجهات در امر ايمني ترافيک  - 
 .دفات و پيامدهاي آنها جزو تقدير و سرنوشت هستنداعتقاد برخي مردم به آن که تصا  - 

 .آورند ايمني پشتيباني کافي به عمل نمي گيرنده، از امر سياستمداران و ساير مقامات عالي تصميم  - 

 سنجش ميزان آگاهي عمومي از امر ايمني ترافيک انجام شده، ولي کامالً  اگر چه مطالعات اندكي در زمينه
اين مسأله شامل اقشار مختلف ازجمله . عمومي در اين مورد بسيار محدود استمشهود است که آگاهي 
ها و عامه مردم  هاي سياسي، ارگانهاي خصوصي، رسانه ، ارگانها و تشکلگيرنده تصميمسياستمداران و مقامات 

هند، چون موارد د  نيز عالقه چنداني به امر ايمني نشان نميرتبه عاليوزرا، اعضاي مجلس و ساير مقامات . شود مي
  .شود  مجامع سياسي به بحث گذاشته مي  بسيار اندکي درخصوص ايمني در برنامه

به . تواند در ارگانها و سازمانهاي ذيربط در زمينه ايمني ترافيك بسط و گسترش يابد وضعيت كنوني مي
) KGM(اداره كل راههامانند پليس، هاي كنوني ارگانهايي  بر عملکرد و فعاليت عنوان مثال امور مربوط به ايمني بايد 

اخبار مربوط به تصادفات و . دهند ها اهميتي به مسائل ايمني نمي رسانه .تقدم يابد) MONE(و وزارت آموزش ملي
هاي اخبار تلويزيون قرار دارند و از همه  ها و يا در پايان برنامه ها و مجله پيامدهاي آنها در آخرين صفحات روزنامه

 . شود  تلقي ميجابجايي طبيعي   نفر در اثر ترافيک، هزينه٢٥  روزانهرسد مرگ  نظر ميبدتر اينکه به
پس از بروز حوادث شديد رانندگي، جامعه و . عالقه مردم عادي به امر ايمني ترافيک بسيار متغير است

شت که تا زماني كه نيروي ولي بايد توجه دا كنند،  ها براي تغيير قوانين حاکم بر عبورومرور سؤاالتي مطرح مي رسانه
تواند تأثيرات و نتايج  اجرايي و نظارتي کافي براي اجراي قوانين وجود نداشته باشد، تغيير قوانين به تنهايي نمي

رسد از آنجا که گروهي از مردم تصادفات و پيامدهاي  همچنين به نظر مي .چشمگير و مثبتي را به دنبال داشته باشد
يکي از بزرگترين  .کنند  و کاهش بروز اين حوادث تالشي نميسازي ايمندانند، در زمينه  ميآنها را جزو قضا و قدر 

تصادفات و عواقب ناگوار آن رشد خواهند كرد، . مشکالت، عدم آگاهي مردم از اهميت و شدت اين مشکل است
 . كه آگاهي عمومي و تمايالت مردم نسبت به اين مسأله تغيير چشمگيري كند مگر آن
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 يمني كلي در فعاليتهاي ا  روش-٣-٢-٢
 ياصل مشکالت •
ن اهداف و ارائه ي، تع افق ديدک که شاملي ترافيمني ا فعاليتهاييک برايستماتيک روش سيعدم وجود   - 

 باشد ا ميه  و طرحها راهبرد
 نهين زمي در اي کاف  مشخص، علم و تجربهيها عدم وجود روش  - 

 ي مختلفياگر چه ارگانها. ک و مصوبي وجود ندارديستماتي سيها ک، روشيفمني تراي ايتهاينه فعاليدر زم
. نه ارائه نشده استين زمي در ايک و مصوبيستماتياند، اما روش س  کسب کردهي، تجاربيمنينه اي سالها کار در زميط

ها و  ن مدلهم اکنون فقدا . وجود ندارديمنينه اي در زمي و طرحراهبردن، افق ديد مشخص، اهداف، يبنابرا
 ،ن مشكلي از ايعلت بخش. نه کامالً مشهود استيک و همچنين دانش و تجربه كافي در اين زميستماتي سيها روش

 نتيجه،هدف و  ي مبتني بريتهايربط فعالي ذي از ارگانهايکي تنها در يبه تازگ.  استي اجراييها فقدان ابزار و روش
 از ارگانها، ياريبنابراين بس. ک امري هماهنگ و چند بخشي استيمني ترافيا .مني صورت گرفته استينه ايدر زم

 كلي مسؤول واحد و   که متأسفانه در اين زمينه يك بدنهير آن هستند، در حاليسازمانها و متخصصان مختلف درگ
 .)به بخش سازماندهي، همكاري و هماهنگي مراجعه كنيد( وجود ندارد

 

 ي، همكاري و هماهنگي سازمانده-۴-٢-٢
 يمشکالت اصل •
 ، همچنين مشخص و شفاف نبودن وظايف مسؤولعدم وجود يك ارگان واحد   - 
  و ارگانهاي دولتي، سازمانهاها  در ميان بسياري از وزارتخانهمسؤوليتپخش شدن   - 

 ربطيان عوامل ذي مي و هماهنگيعدم وجود همکار  - 

 )National Safety Organization(هاي بسيار در ارتباط با سازمان ايمني ملي وجود نقص  - 

 عدم كارايي مؤثر سازمانهاي مرتبط با ايمني در سطح استاني و محلي  - 

 ي خصوصيها  و بخشي عموميان ارگانهاي اندک ميهمکار  - 

ها،  توان به مجلس، دولت، وزارتخانه  دخيل هستند، از آن جمله مييمني در امر اياري بسيسازمانهاي عموم
 ي از ارگانها و سازمانهاياريدر كنار آنها بس.  اشاره كردي و محلي و مراجع ذيصالح در سطح استانيت دوليارگانها
 دچار ي و همکاري مرتبط براي هماهنگيبسياري از سازمانها و ارگانها. ن امر شركت دارنديز در اي نيخصوص

طبق قوانين (  به شرح زير است به طور خالصه فهرست سازمانهاي ملي و عمومي مرتبط با ايمني. مشکل هستند
 ):ترافيك
 )SHSC(ک راه ي ترافيمني ايـ شوراي عال١

  . وزير است  نخست عهده است آن بهير  - 
 .گيرد م مييمورد آن تصم كند و در  مييابي را ارزHTSC از طرف يشنهادي پيطرحها  - 

 .دهد هاي الزم را انجام مي هماهنگي  - 
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 .كند ار مي بار در سال نشست برگز٢ - 

 .است) EGM(ر آن پليس كشوريدب  - 
 )HTSC( ک راهي ترافيمنيـ شوراي ا٢

 .است آن را برعهده داردير خدمات ترافيك پليس كشور، ريمد  - 
 .كند سوي پليس را بررسي مي پذيري موازين ارائه شده از امكان  - 

 .كند هايي ارائه مي ها توصيه ان بخشي ميخصوص هماهنگ در  - 

 .كند هايي ارائه مي خصوص كاهش ميزان تصادفات توصيه در  - 

 .سازد را مشخص مي يمشكالت اجراي  - 

 .سازد يا محدوديتهاي قانوني را برطرف مي و نيفقدان قوان  - 
 .كند  بار در ماه نشست برگزار مي١  - 

 .است) EGM(ر آن پليس كشوريدب  - 

ک را برعهده دارند، يمني ترافي از ايهاي  بخشمسؤوليت كه يستان و اير ارگانها و سازمانها در سطح مليـ سا٣
 ). MOH(و وزارت بهداشت) MONE(، وزارت آموزش ملي)EGM(، پليس)KGM(راههااداره كل مانند 

 ها  شهردارييکي ترافين واحدهاي آنها و همچنيها رمجموعهي و زي استانيها تهيـ کم۴
 : عبارتند ازيمنينه اي زم نواقص موجود در سازمانهاي فعال دريبرخ 
 نقايص شوراها •

 .اد استيار زي هر دو شورا بسيتعداد اعضا  -
 .ستندي برخوردار نيت کافيت و صالحي اعضا از کفايتمام  -

 . لزوماً موقعيت شغلي بااليي در سازمانهاي مربوطه ندارندHTSC ي اعضايتمام  -

 . محدود استHTSC يقي حقيرگذاريتأث  -

 .  كافي نيستSHSCاي   هجلسات دور  -

- SHSC ستي نتأثيرگذار كافي   به اندازه. 

 . هر دو شورا چه از نظر تعداد و چه از نظر كارايي مطلوب نيستخانهريفعاليتهاي دب  -

 .ک نشده استي تفکيف اين دو شورا به خوبيوظا  -

 ارگانهاسازمانها و نقايص ديگر  •
 .ي محدود استان ارگانهاي عمومي مي و هماهنگيهمکار  -
 ياز جمله سازمانها(ها NGO و ي و سازمانهاي خصوصيان ارگانهاي عمومي مي و هماهنگيهمکار -

هاي كاري  تهي از گروهها و کميار کميطور مثال تعداد بس ار محدود است، بهيهم بس) منييداوطلب ا
دکنندگان و ينند تولكنند، ما طور مشترك فعاليت مي  ايمني به اند که در زمينه س شدهيخصوصي تأس

 .گذار مهي بيواردکنندگان خودرو و شرکتها
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 .شود يده نميت الزم دي موارد تعهد و کفايدر برخ  -

        كه اقدامات   اين   هاي ملي سهيم نيستند، ضمن صورت مؤثر در طرح  و استاني بهي محليسازمانها  -
 .دهند ي نم تحت تعهد خود نيز انجام مني محدودهيخصوص ا  دريمناسب

 از جمله مهارت، كارکنان، ( از منابع كافي ،ستندي كافي قدرتمند ن ارگانها و سازمانهاي ايمني به اندازه -
 موقعيت برتري ندارند تا نظراتشان مورد ي به اندازه کاف،برخوردار نيستند) زات مناسبيبودجه و تجه

 .اند  بهره ز بييولت نت الزم مجلس و دياحترام قرار گيرد و ازسوي ديگر، از حما

 .كند  عمل نميي ارگانهاي مربوطه به خوبي داخليسازمانده  -
 

 کي ترافيمني كاركنان بخش ا-۵-٢-٢
 يمشکالت اصل •

 کيمني ترافيسته و مجرب در بخش اي شايرويفقدان ن  -
 يمنينه ايهاي اندك در زم آموزش دانشگاهي محدود و تعداد رشته  -

 کيمني ترافيمندان به كار در زمينه ا  اندک براي عالقهاري بسيتهايوجود موقع  -

هم اکنون مهندسان . ک کامالً مشهود استي ترافيمنيسته و مجرب در كاركنان اي شايرويد نيفقدان شد
ن يس مجربي در پليس كشور حضور دارند، اما اي و افسران پلراهها در اداره كل يده و مجربيد نقل آموزش و حمل

ساز  مشکل ن مسأله به طور واضح ممکن استيا. اند  آموزش داده نشدهيمنيت در امور مرتبط با ايلافراد براي فعا
شان تجارب و ي از اياري است که بسيکنند و اين در حال يت مي فعاليمني چون متخصصان اندكي در امر ا،نشود

 .ستندي الزم را نيز دارا نيمهارتها
 قابل يار محدود است و تعداد کالسها و واحدهايها بس دانشگاه در يمنينه اي ارائه شده در زميآموزشها

  ان رشتهيار اندكي از دانشجوي بس  تنها به عدهيمنينه ايبه عنوان مثال در زم. ار اندک استينه نيز بسين زميارائه در ا
در دسترس است،  ايمني   در زمينهي آموزشيها اگر چه برخي کالسها و برنامه. شود ي عمران آموزش داده ميمهندس

 شغلي مناسب يتهايرسد موقع يبه نظر م .ک و جامع براي استفاده مناسب از آنها وجود ندارديستماتيولي  روشي س
 .ار کم استي، بسيمنيهاي عمومي در زمينه ا  وچه در بخشي خصوصيها مندان چه در بخش براي عالقه

 

 يمني ايتهاين بودجه فعالي تأم-۶-٢-٢
 يمشکالت اصل •

 .شود م مييربط تقسين ارگان ذيان چنديار محدود است و در مي بسيمني ايتهاي فعال اکنون بودجه هم  -
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 :ر استيشود، به شرح ز يک مي ترافيمني که در حال حاضر صرف امور اي دولت بودجه
 اداره كل مانند پليس، ي دولتيانه به ارگانهايها که به صورت سال  و شهرداريي، استانيهاي مل بودجه  -

 .شود يص داده مي و وزارت آموزش ملي و ساير ارگانهاي شهري تخصراهها
 کييهاي تراف سي سرو افته براي توسعهيص يبودجه تخص  -

 )ها مهياز جمله جر (ير منابع ماليسا  -

هاي  ک از ارگانها و همچنين كل بخشيمني در هر يهاي صرف شده براي امور ا زان بودجهيبرآورد م
  ايمني اين اداره  دهد که درصد بودجه ي نشان م،راههااداره كل  مطالعه مختصر توسط کي.  استدشوارعمومي 

)KGM (ي در کل روند، ليره تركيهر حسب که مقدار مطلق آن بيافته است، در حالي آن کاهش  نسبت به کل بودجه 
 که البته ١٩٩٩ه در سال ي ترک رهي ميليارد ل٣٣٠٠٠٠ به ١٩٩٠ه در سال ي ترک رهي ميليارد ل١٨٠٠از (  داشته استيشيافزا
در .  درصد كل بودجه در نوسان بوده است٣ تا ١سهم فعاليتهاي ايمني در اين بودجه بين ). ن ارقام تخميني هستنديا

 .نه کرديه براي ايمني هزي ترک رهي ميليارد ل۴١٠٠  حدودراههااداره كل ، ١٩٩٩سال 
شود،   شارژ پالک و ثبت خودروها تأمين مي نهي كه از هزيکيفهاي ترا  سيستم از براي توسعهي مورد ن بودجه

 حاصل از ي ايمني از راه درآمدها ز بودجهين نيسابق بر ا. گردد صورت محدود براي مقاصد ايمني مصرف مي به
 هاي مشابه از تمام بودجه.  اداره كل راهها استين بودجه، درآمد جانبيدر هر صورت ا. شد ن مييات سوخت تأميمال

ز در تأمين منابع ين) NGOs (غيردولتي ي و تشکلهاي خصوصيها سهم بخش . حذف شده است٢٠٠١ يسال مال
 .)شود اساساً به اطالعات و بسيج نيروها در اين زمينه محدود مي(مالي محدود است

 

 هاي اطالعاتي و آمار تصادفات  بانک-٧-٢-٢
 يمشکالت اصل •
 کي ترافيمنيي ا جامع برايک بانک اطالعاتيعدم وجود   -
ل يک، وساي آنها، معابر، ترافيامدهاي تصادفات و پي اطالعاتيازهايه ني که کليعدم وجود آمار جامع و کامل  -

 آورده كند ه و رانندگان را برينقل

  روزه٣٠ ي زمان  در بازهميزان تلفات المللي بين تعريف  گيري عدم به كار  -

رقابل يت و غيفين بودن کيي موارد پايشده تصادفات و در برخ ارد ثبترقابل اعتماد بودن گزارشها و مويغ  -
 استناد بودن اطالعات

مارستانها و ياز بدريافتي ان ارگانهاي مختلف و محدود بودن بودن اطالعات ي ميعدم وجود همکار  -
 مهي بيشرکتها

  تصادفات نهيها در زم يقات و بررسيمحدوديت تحق  -

حسب زان سفر برين فقدان اطالعات از مي و همچنيلومتر در مناطق شهري ک-هي نقل لهيعدم وجود آمار وس  -
 لومتريک  -نفر
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از اين بانك .  آن به عهده پليس است، وجود دارديل و نگهداري که تکميک بانک اطالعاتيهم اکنون 
 و تصادفات ي رانندگيها نامهيه، گواهينقل لين ثبت مشخصات وساي تخلفات و همچنياطالعاتي براي ثبت و نگهدار

 و يمنيکه تمام اطالعات مربوط به ا“ ک عموميي ترافيمنيبانک اطالعاتي ا”ک ي ين بانک اطالعاتيا. شود ياستفاده م
 .كند بلکه تنها پليس از آن استفاده مي ونقل را دربر داشته باشد نيست، ات شبكه حمليخصوص

، يالتي و مؤسسه آمار اراههااداره كل س مانند ط خارج از پليي از محين بانک اطالعاتي به ايدسترس
 به يز اطالعاتيط پليس ني خارج از محيعنين از اين مراکز يهمچن. ستير نيپذ امکان ردولتي ي غيها و ارگانها دانشگاه

 يوتريستم کامپيس .شود ره ميي ثبت و ذخين بانک اطالعاتيچون تنها آمار تصادفات در ا شود، ين بانک وارد نميا
ار ي در سطح بس، و گسترش شبکهي و از کار افتاده است و از نظر عملکرد و تواناييميار قدي بسين بانک اطالعاتيا
 وجود ، را دارا باشديکي که اطالعات ترافيوتري کامپيچ بانک اطالعاتي هم هراههااداره كل در  . قرار داردينييپا

 .شود ي گرفته ميسي مغناطي پليس توسط نوارهايانک اطالعاتن اطالعات از بياز، ايبه اين ترتيب در صورت ن. ندارد
 پليس  کند که در آن آمار تصادفات رخ داده در محدوده يانه را آماده و منتشر ميک کتاب آمار ساليهر ساله پليس 

ه ک با وجود آن .گردد يز در آن درج ميالبته در حال حاضر تصادفات گزارش شده توسط ژاندارمري ن. شود يثبت م
ن تصادفات آنطور که تصادفات گزارش شده يدهد، اما ا يرخ م  ژاندارمري ياتي در حوزه عملياريتصادفات بس

 موارد به نظر يدر برخ .شوند يرند، مورد توجه و بررسي واقع نميگ ي قرار ميل و بررسيتوسط پليس مورد تحل
شود، مثالً در  ي ارائه ميدفات در سطح ملرسد آمار تصادفات گزارش شده توسط پليس به عنوان کل آمار تصا يم

 .شود ي، از آمار پليس استفاده ميالملل نيمقايسه آمار و ارقام تصادفات در سطح ب
 يكه در کتابها شوند  ي ميآور ه و جمعي از جمله آمار تصادفات توسط مؤسسه آمار ايالتي تهيه آمار مليکل

  .کند يپليس اخذ م ي تصادفات از بانک اطالعات نهيمار خود را در زمز آين مرکز نيا. ه موجود استيانه آمار ترکيسال
 پس از آن را در کل کشور پوشش دهد، وجود يامدهاي که کل آمار تصادفات و پيستم جامع آماريک سيدر مجموع 

و  تصادف   آنها در صحنهيامدهاي است که گزارش پليس و ژاندارمري درباره تصادفات و پين در حاليا. ندارد
ل و يک مجموعه اطالعات واحد مورد تحلي به صورت ،مارستانهاي در بتلفاتزان يگزارش وزارت بهداشت درباره م

. ک آنها وجود ندارديرها و ترافيان اطالعات تصادفات و اطالعات مسيچ ارتباطي ميهمچنين ه. رديگ ي قرار نميبررس
 . و ثبت آمار تصادفات استيآور ربط در امر جمعيذ ي ارگانهاي و همکاري عدم هماهنگ دهنده نشانمسأله ن يا

. ستي کامل ن،پليس و ژاندارمري نه در حال حاضر و نه احتماالً در آينده  توسطشده ثبتآمار تصادفات 
 وجود ياديل زي کشورها متداول است، چون دال ن مشکل در همهيا. ستدهي ا دليل ميزان كم گزارش اين مسأله به

 موظف به گزارش تصادفات يطور قانون که به نيبه عنوان مثال مردم از ا. ي را گزارش ندهنددارد که مردم تصادف
 ي معتبر رانندگ نامهيا گواهيمه يگرد قرار بگيرند يا بيترسند كه مورد پ شوند، مي يخبرند يا دچار فراموشي م يهستند، ب
تواند به  ين كمبود در ارائه گزارشها نميا .دشون ي با تعميم مناسبي گزارش ميهرحال تصادفات جد  اما به،ندارند
.  مشخص هستند، اطالعات در اثر عدم ارائه گزارشه مفقوديها  شود، چراکه بخشي تلقيک مشکل جديعنوان 

د آمار تصادفات گزارش شده را با استفاده از يم، بايزان تصادفات داشته باشي از مينکه تصور بهتري ايبنابراين برا
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نکه در هر صورت ي است و آن ايک مشکل باقين حالت فقط يدر ا. ميل کنيح، تعديب تصحيرااي از ض مجموعه
  .ستيکسان ني تمام مناطق کشور و در همه اوقات روز يضريب انواع مختلف تصادفات برا

 ي ناشتلفاتشوند ، به عنوان آمار  ن تصادف در محل کشته ميي که حي پليس تنها افراديدر بانک اطالعات
 آمار يالملل نيار بيلذا مع. کنند ي فوت مامدادرسانين يمارستان و حير بي که در مسيشوند نه افراد يادف ثبت ماز تص
 و با ه کرديه معرفي کل کشور ترکيا  جادهتلفاتن آمار را به عنوان آمار يتوان ا ست و نميي ني اجراي، روزه٣٠ تلفات

 يل و بررسي تحلي برايجيچ روش مصوب و رايرسد ه ير مدر مجموع به نظ. سه نموديديگر كشورهاي جهان مقا
عنوان راهكارهاي ايمني انجام  نه تصادفات به يز در زمي نيار محدودين مطالعات بسيبنابرا. تصادفات وجود ندارد

ر با توجه به اطالعات يطي چند سال اخ. هايي وجود دارد در آمار تصادفات از منابع مختلف تفاوت .گرفته است
به . باشد يش آمار مي که بر عکس، آمار ژاندارمري نشانگر افزاي در حال کاهش بوده است، در حالتلفات آمار پليس،

 پليس و ژاندارمري کامالً با هم ياتي عملينکه نواحي، مگر اباشند يداراي روند مشابهبايد ن دو آمار ي اطور منطقي
 .متفاوت باشند

اين شود، به اين ترتيب  ي يا ژاندارمري گزارش ميت عموميمنس اي تصادف توسط پل موارد فرار از صحنه
ن تصادفات در بانک اطالعات پليس به عنوان يا. شود يک گزارش داده نميس ترافيتصادفات توسط بخش پل

 ،انه منتشر شده توسط پليسيگونه تصادفات در کتاب آمار سال  اين١٩٩٩در سال . شوند ثبت نميعادي تصادفات 
در . شود ي ثبت نميدگيب ديزان آسيم   جراحت و زان درجهيدر فرم گزارش تصادف م .ار گزارش شدندن بي اوليبرا
 يکياگر چه مكان دقيق حادثه . کند ي کمک مخيز نقاط حادثه ي و شناساييل اقتصادينه در تحلين گزي که ثبت ايحال

ن اطالعات در فرم تصادف اشتباهات  اوقات در ثبت ايي برخي تحليل تصادفات است، ولين پارامترهاياز مهمتر
 .دهد اساسي روي مي

 راههااداره كل  که توسط ي استانيرهايلومتر پيموده شده در مسيکـ  هينقل لهياکنون اطالعات وس هم
 در يلومتر پيموده شده در مناطق شهريک ـ هينقل لهي اما اطالعات بر حسب وس،در دسترس است  شده، آوري جمع

به عنوان مثال آماري از . ز وجود ندارديلومتر نيک  از سفرها بر حسب نفرـيچ اطالعاتين هيهمچن. دسترس نيست
ن اطالعات ي که ايست، در حاليسواران در دست ن  اده و دوچرخهيه، عابر پيوسايل نقل سرنشينان   و   كنندگان استفاده
در تصادفات  .از استي مورد ن،ندگان شبكهكن هاي مختلف استفاده  مختلف، کشورها و گروهيان سالهايسه ميبراي مقا

قات ين تحقي از کشورها اياريدر بس. د بررسي و تحقيقي در مورد شدت جراحات انجام نگرفته استيشد
اند  م گرفتهي تصمي و پليس به تازگراههااداره كل در هر صورت .  داشته استيمني ايتهاي در فعاليدستاوردهاي مهم

 .ه آنکارا آغاز کننديدر ناح و تحقيقاتي را  ها سي برر
 

 )R&D(يمنينه ايقات و توسعه در زمي تحق-٨-٢-٢
 يمشکالت اصل •

گسيخته از هم  وار محدود ي بس،کي ترافيمني ا نهي در زمروند توسعهقات و ي تحقدر حال حاضر روند  -
 .   ستي نيز برخوردار نيمناسب ي ماليبانيو از پشتباشد  مي
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 ي و همکارينه هماهنگين زميرفته و در اين مهم را نپذي امسؤوليت يا ارگاني سازمانچ يدر حال حاضر ه  -
 .ف استيار محدود و ضعيبس

 .المللي وجود ندارد  در سطح بيني همکار گونههيچ  -

ار اندک ي غرب اروپا بسيسه با کشورهاي در مقا،هي در ترکيمنينه ايقات انجام گرفته در زمي تحق نهيکل هز
 نيز برخوردار ي مناسبي ماليباني و از پشتبودهار محدود و ناقص يک بسي ترافيمنينه ايتوسعه در زمقات و ي تحق.است

 مختلف، يان ارگانهاي ميرفته و همکارين مهم را نپذي امسؤوليت يي به تنهاسازمانيا يچ واحد يتاکنون ه .ستندين
 ي از برنامه ملبخشي ،يمنينه ايو توسعه در زمقات يتحق .ار اندک و محدود استي بسيي اجرايها و سازمانها دانشگاه

 يمنيقات و توسعه اي تحق  جامعي در زمينه  هيچ برنامهبوده وشود، ن ي ميبانيک که توسط دو شورا پشتي ترافيمنيا
قات انجام شده درباره آن وجود ي و مشتمل بر تحقيمنينه اي در زميا کتابخانه تخصصيهيچ مرجع  .وجود ندارد

 همواره يمنينه اي صورت گرفته در زميالملل ني بيشرفتهايقات و پيج حاصل از تحقي است تجارب و نتاممکن .ندارد
 و يابيه ارزيط کشور ترکي قرار داد و بر اساس شرايد آنها را مورد بررسيه صادق نباشد، ولي بايدر مورد کشور ترک

 .ل نموديتعد
 

  مديريتي و سازمانييها نهير زمي سا-٩-٢-٢
 ياصلمشکالت  •

 براي تجهيزات ايمني ترافيك) VAT( ١ ماليات بر ارزش افزوده مانندها  ر هزينهياتها و سايعدم کاهش مال  -
 .دهد طور كامل تمام موارد تصادف رانندگان و وسايل را پوشش نمي  به، بيمه هاي پرداخت شده هزينه  -
ن يا. ک برداردي ترافيمني اهت افزايشج در ياتها گامي وجود ندارد تا با کاهش ماليا ژهيستم ويچ سيه

ن يت مسأله مشخص شود، ممکن است بتوان چني که اهميزمان. شود مي مربوط يمني اي عموميمسأله به فقدان آگاه
هاي ايمني  ها و کاله کي مانند الستيمني درخصوص تجهيزات اVATبه عنوان مثال کاهش .  انجام دادياقدامات

ارتباط مستقيم ايجاد من، ي اي رانندگي رانندگان برا زهيش انگي روش مناسب براي افزايك .تواند مؤثر واقع شود يم
من منجر به ي ايعبارت ديگر رانندگ به. ل آنهاستي تصادفات رانندگان و وسا مه با پروندهيپرداخت حق ببين 

 .شود  مي بيشتر منجر به پرداخت حق بيمه كمتر و رانندگي پرخطر  پرداخت حق بيمه
 

 يکي تکنيها نهي زم-٣-۲
  سهم وسايل نقليه مختلف-١-٣-٢

 مشکالت اصلي •
، چه در يا ونقل جاده حملدرصد . استنامناسب ونقل  سهم وسايل نقليه مختلف در سيستم حمل  -

 .اد استيار زيونقل کاال بس ونقل مسافر و چه در حمل حمل

                                           
1- Value Added Tax 
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 سال ١٠ ي ط.عدم توازن وجود دارد ،هي در ترکونقل  ميان سهم وسايل نقليه مختلف حملدر حال حاضر
ن در ي درصد را به خود اختصاص داده است و ا٩۶ برابر با تقريباً سهمي ،ق جادهيونقل مسافر از طر گذشته حمل

ن يا .شوند ي درصد را شامل م١ تا ٠ونقل حدود  ر انواع حملي درصد و سا۴ تا ٣ يليونقل ر  است که حمليحال
ر  ي سال اخ١٠ يق جاده طيونقل کاال از طر  که حمليز صادق است، به طوري نونقل کاال ط در مورد حمليشرا

 در يياي و دريليونقل ر  که سهم حمليدر حال. ده استي درصد رس٨٩ داشته و هم اکنون به ي درصد١۵رشدي 
ونقل  ط مذکور در مورد حمليشرا .ده استي درصد رس۵ به کمتر از ي درصد۴ با کاهشي ،ي زمان ن بازهيهم

 درصد ٩٠، يا ونقل جاده ت دارد و حمليون نفر جمعيلي م١٠ش از يشهر استانبول ب. ز صادق استي نيشهر درون
شود استفاده از  ي بزرگ تالش مي شهرهايدر برخ. دهد  آن را به خود اختصاص ميشهري درون  ونقل حمل

 .ابديش ي افزايليونقل ر  حمليها سيستم
 

 شهري برون يها  راه در جادهيهازيرساخت -٢-٣-٢
 يمشکالت اصل •

  تنيسمن ي همواره اراهها يطراح  -
 رنديگ يسته مورد استفاده قرار نميزات راه عموماً به نحو مناسب و شايادوات و تجه  -
 رديگ يشده انجام نم  زمين به صورت هماهنگ و کنترليها ين کاربريي و تعيرسد طراح يبه نظر م  -
کار گرفته  ها و مقادير به شود، بنابراين بايد روش  راه رعايت نمييگذار هي در امر سرمايمنيمالحظات ا  -

 روز شوند   و بهفته قرار گرينيها مورد بازب  طرحي اقتصاديابيشده در ارز

 موجود نيز  نامه رسد آيين به نظر مي(زات آن ي راه، ادوات و تجهي جامع در طراح نامه ک آيينيعدم وجود   -
 )شود در عمل رعايت نمي

 ما مقدمات اين كار فراهم شده استشوند، ا  نمييو بررس  يني شده بازبي طراحيها جاده يمنيط ايشرا  -

  استزات آن ضعيفي راه و ادوات و تجهير و نگهداريفعاليتهاي مربوط به تعم  -

  باشدزات آني راه و ادوات و تجهي طراح نامه  آيينمسؤولک واحد مشخص كه ي راههااداره كل در   -
 .وجود ندارد

 

 ١مشکالت مشاهده شدهو  كمبودها •
هـاي مـدرن، مجهـز و نگهـداري         از جـاده  . شهري ترکيه در حال حاضر بسيار متفاوت هسـتند          هاي بين   جاده

مهمتـرين کمبودهـاي مشـهود از لحـاظ ايمنـي          . مناسب تا مسيرهاي فرعي با تجهيزات قديمي و نگهـداري ضـعيف           

                                           
مناطق آنكارا، مشكالت و كمبودهاي ذكر شده  هاي تحت پوشش پروژه پايلوت و خصوصاً در مورد جاده) اجعذكر شده در مر(براساس برخي راهكارهاو مشاهدات  -۱

 .كند در مورد مناطق روستايي و همه موقعيتها صدق نمي
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 :عبارتند از
ه ي موارد زاوياد است و در برخين خطوط آن زي ب ، چون عرض معبر و فاصله ايمني ندارند اغلبتقاطعها  -

 .ار کوچک استيتقاطع بس
ا ي ي سنگياد كنار جاده، وجود آبروهايب زيا شي اين امر به دليل عمق .راههااي  عدم ايمني مناطق حاشيه  -

. يا درخت در نزديكي جاده استها و وجود موانع خطرناك مانند تيرهاي برق  ، برش سنگيبتون
در . ا اصالً وجود ندارندي بودهاغلب از کار افتاده و خراب ) ها گاردريل( ي طوليها ن حفاظيهمچن

 وجود يها حفاظ طول انهين مي که در اي خطرناكي قرار دارند، در حاليها  راه ستونيها  از ميانهياريبس
 .شود ي نيز استفاده نمير و جاذب انرژيپذ  انعطافي طوليها ن موارد، از حفاظيعالوه بر ا. ندارد

ها به  ن جادهي ايطراح.  دچار مشکل و نقصان هستنديمنيهاي عبوري از شهرها از لحاظ ا اغلب جاده  -
ن معابر ي که در ايدهد، در حال يار باال را مي است که به راننده امکان حرکت با سرعت بسيا گونه

اي كه در طول و عرض مسير حركت  پذير مانند عابران پياده قشار آسيب اي برايار محدوديامکانات بس
  .ه شده استيكنند، تعب مي

 سوخت يها ستگاهي جاده وجود دارد، مانند ا هي در حاشيعي وس  کنترل نشدهي از مناطق فضاهاياريدر بس  -
      .زات کنار جادهير تجهيا سايو 

ه از كنترل خارج يل نقلين بدان معني است که وسايشود و ا يم نصب يها به ندرت حفاظ طول قبل از پل  -
 .کنند مي پل برخورد  وارهي ديماً به انتهايشده، مستق

 انجام ي به طور مناسب و در حد قابل قبولي اصليرهاي و نصب تابلو در مسيگذار معموالً عالمت  -
ار نامناسبي انجام شده و دچار يط بسين کار در شراي ايا استاني يالتي ايرهاي مسي در برخيشود، ول يم

 .باشد ميکمبودهايي 

 .رمنطقي استي سرعت غيها تي موارد محدوديدر برخ  -

 يادي موارد اختالف ارتفاع زيشود و در برخ يف انجام ميار ضعي راه بسي روسازير و نگهداريامر تعم  -
ژه در يو ک سطح راه کم است، به مقاطع اصطکاياريدر بس. شود يده مي راه و شانه ديان قسمت عبوريم

  .ط باراني و مرطوبيشرا

كشي، عالئم و  خط(شود  يف انجام مير به صورت ضعيزات و عالئم مسي تجهير و نگهداريتعم  -
 .)ها حفاظ

 

  زمينيريزي کاربر برنامه •

شده  نترل کهماهنگ و ،يمنين از لحاظ اي زمي کاربريزير  برنامه، شهرها و حومه شهري برون يها طيدر مح
ها و  يزير تواند روند برنامه يهاي دسترسي م  و جادهراهها  هي حاش ژه در ارتباط با توسعهيو نقصان بهن يا. ستين

 . دچار مشکل كنديمني را از لحاظ اراهها يطراح
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 ي اقتصاديريزي راه و ارزياب برنامه •

ک يعنوان مثال، حتي به .  مشهود استالً کام، راهيها يزير  در برنامهيمني مالحظات ايگرفتن برخندرنظر 
ايمني    اقتصادي وجود ندارد، همچنينيزير ند برنامهيي موجود در فرآ راهها يمني جامع و متمرکز در مورد ايبررس

 ي فرعيراهها   و گسترش و توسعهي اصليراهها  ان پروژهيتعادلي م .شود كنندگان جاده نيز در نظر گرفته نمي استفاده
شود كه بسيار پرهزينه   باال انجام مييد با درنظر گرفتن استانداردهاي جديراهها يرسد طراح  به نظر مي.وجود ندارد

نه از يهاي کارآمد است که مانع استفاده به حل  راهيري بکارگيجا  هنگفت بهيها يگذار هي آن نيز سرما جهينت. هستند
نه به سود ي هزيروش بررس . داردير منفي تأثيمنيبر روند اها در كل  يگذار هي سرما اين گونه. گردد منابع محدود مي

)CBA (کمبودها و نواقص در اين مقوله در مورد يبرخ.  مناسب استي اصليراهها يگذار هي سرمايابي ارزيبرا 
  .امدها و عواقب حوادثي آمار تصادفات و کاهش پ ابهام برآورد  : عبارتند ازيمنيا

 بهتر شدن ي برا.كاهش خسارات ارزش پولي مناسبي داده نشده استدفات و  تصا برآوردبه به عبارت ديگر 
با ) CBA(و مقادير ارزيابي هزينه به فايده روش  . شوديآور  جمعيتر حيد اطالعات بهتر و صحيط باين شرايا

 :شود  از آن به کمبود و نقصان اطالعات مربوط ميي همراه است که بخشيينواقص و کمبودها
 . آنها مبهم استيامدهايتصادفات و پ ينيب شيپ  -
 .زنند ين ميش از حد تخمير سود را بي کاهنده، مقاديظاهراً پارامترها  -

 .شود  درستي در نظر گرفته نميي ارزش مال،زان تصادفات و پيامدهاي آنيبراي کاهش م  -

 .گيرد نمي مدنظر قرار يمنينه اقدامات ايرات در زمي تعم  هزينه  -
 .ن نواقص شروع کرده استي از اي رفع برخي را در راستايندي هم اکنون فرآههارااداره كل 

 

 زات آني راه و تجهينه طراحيات در زميها و تجرب نامه نييآ •
ط کشور يزات آن که مناسب شراي راه و تجهي طراحبراي يو روش مدرن و جامع نامه آيين رسد  يبه نظر نم

 يراهها مربوط به يکيجدول دو .  وجود داشته باشد)كنندگان  رفتار استفادهمانند توپوگرافي، اقتصاد و(ه باشديترک
 اصالحات اعمال يدر جداول برخ.  ارائه شده استراهها مربوط به آزاديکيو ) ١٩٨٣از سال (شهري بروندوخطه 

الزم به .  وجود دارديهاي طول  تقاطعها و اسنادي درخصوص حفاظيهاي طراح نامه  آيينين برخيهمچن. شده است
در بسياري از موارد غيرمستند، . ن جداول پوشش داده نشده استي در اي طراحي پارامترها ذکر است که همه

 .شود  آلمان عمل مي Richtlinienکا وياالت متحده آمري اAASHTO مانند ي خارجيهاي طراح نامه براساس آيين
 ي راه بر اساس استانداردهاي هندسيطراحنامه  ک آيينيه ي و تهيساز  به آماده  شروعراههااداره كل 

AASHTOراه يي روشنايزات راه، مانند طراحي تجهي برخينامه براي طراح ک آيينيبه هر حال فقدان .  کرده است 
هاي  نامه نييرسد که معيارهاي آ يزات آن به نظر مي راه و تجهي طراحنامه آيين ک يعالوه بر فقدان  .کامالً مشهود است

ن کمبودها و نواقص شناخته شده در خصوص ي از ايبرخ. شوند ي لحاظ نميهمواره در روند طراحز يموجود ن
 : موجود عبارتند ازيهاي طراح نامه آيين

  ديد الزم  در نظر نگرفتن حداقل فاصله  -
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 ي و عمودي افقيدر نظرگرفتن حداقل شعاع كم براي قوسها  -

 ها جاده حاشيه مناطق يعدم وجود ضوابط براي طراح  -

  براي انتخاب انواع تقاطعيوجود انواع مختلف تقاطعها و عدم وجود ضوابط  -

 ن ياديا نادرست از مياستفاده محدود   -

 يمنيهاي عبوري از مناطق شهري از ديد مسائل ا عدم وجود اصول و ضوابط براي جاده  -

 هاي دسترسي  جادهنبود مقررات مصوب براي  -

 زات جاده ي تجهيري بکارگي براي مليهاعدم وجود استاندارد  -

 کندرو در يمانند باندها(ها  ها و نصب تابلو كشي  خط نامناسب در نحوه  ضوابطيوجود برخ -
 )نيه سنگيل نقلي وسا ژهيها، و ييسرباال

 که يشود، در حال  احداث راه تنها توسط گروه مهندسان ساخت راه بررسي مييتهايدر حال حاظر فعال
 يند طراحيفرآ. ردي قرار گي و بررسينيز مورد بازبيند توسط مهندسان طراح راه نين فرآينده ايدر آبهتر است 

ن دو فرآيند به ي که بهتر است در آينده ايشود، در حال ي خود راه انجام ميزات راه نيز متفاوت از روند طراحيتجه
 . راه انجام شونديطور همزمان در روند طراح

 

  راهپذير آسيب کنندگان استفادهاز يزات مورد نيتجه •
 بوده و ياده غالباً ناکافيسواران و عابران پ ر از جمله دوچرخهيپذ بي قشر آس  براي استفادهزاتيتجهنگونه ي ا

. ن افراد اشاره کردي عبور اي شده برايگذار  عالمتيروها و محلها ادهيتوان به پ از آن جمله مي. ا اصالً وجود نداردي
 .ار بارزتر استيي عبوري از مناطق شهري بسراههااز در يدان امکانات و تسهيالت مورد ن فقيطور کل هب

 

 سازي بررسي و بازبيني فرآيند ايمن •
اداره . گيرند هاي موجود و يا در دست طراحي از لحاظ ايمني به ندرت مورد بررسي و بازبيني قرار مي جاده

 .هاي جديد آغاز کرده است وص پروژهين فرآيند در خصاي را براي رسيدگي به ا كل راهها اخيراً برنامه
 

 تجهيزات کاهش سرعت •

 مورد يدر مکانهاي محدود) دار كاهش سرعت سطوح شيبو  گيرها مانند سرعت (تجهيزات كاهش سرعت
  وجود آن، نصب آنها تأثير چنداني در کاهش سرعت ندارد و به عالوه طراحي و نحوهبا . اند استفاده قرار گرفته

 .ارگيري آنها نيز در همه موارد به طور صحيح و مناسب صورت نپذيرفته استبک
 

 و حذف آنها خيز  تعيين نقاط حادثه •
 موارد از  خيز در همه  روش کنوني براي شناخت نقاط حادثه،بر اساس محاسبات آماري صورت گرفته

از سوي ديگر طرحهاي کم . ه استدر بسياري موارد از همين روش نيز استفاده نشد. صحت کافي برخوردار نيست
 .اند تر نيز در طول اين بررسي بکار گرفته نشده هزينه
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  جادهير و نگهداريتعم •
 شامل يدگي اين عدم رس.ف استيها ضع  جادهي در برخير و نگهداريات تعمي، عملراهها از آزاديجدا

 :ر استيموارد ز
  راهيروساز  -
 ها لي گاردرهمچنينكشي راه، نصب عالئم و تابلوها و  خط  -

  مناطق در دست تعمير و كارگاهييعالمتگذار  -

 ها لير گاردري جاده و تعمي، مانند عالمتگذارراهها يها در مورد نگهدار نامه نيي موجود در آياستانداردها
 .شود كار گرفته نمي در عمل به

 

 يسازمانده •
زات آن را بر عهده ي جاده و تجهي طراحياه نامه نييه آي تهمسؤوليت راههااداره كل چ واحد خاصي در يه
در مجموع، به نظر . نامه تأسيس شود نييرتبه براي تصويب آ يته عاليک کمي وجود دارد كه يي طرحهايندارد، ول

 .تواند بهبود يابد  ايمني مي  در زمينهراههااداره كل رسد همكاري در  يم
 

 ساخت جاده در راههاي شهري و خيابانها  زير-٣-٣-٢
 شکالت اصليم •
  خيابان- جادهعدم وجود ايمني الزم در طراحي   -
 عدم بکارگيري بهينه تجهيزات و تسهيالت راه  -

 عدم وجود هماهنگي در کنترل و نظارت بر طراحي شهري و کاربري زمين  -

 ها و خيابانها از لحاظ عملياتي هجادبندي مناسب و دقيق  عدم گروه  -

ي شهري و همچنين عدم راههاک به فرآيند ايمني در خصوص طراحي عدم وجود توجه سيستماتي  -
 طرحها هاي اقتصادي در اين وجود ارزيابي

  بكارگيري آنها در عمل هاي موجود طراحي راه و تجهيزات آن و نحوه نامه نياز به بازبيني آيين  -
 ي آن و همچنين عدم وجود يک روش کاربردي براخيز نقاط حادثهعدم شناخت و حذف   -

يا طراحي شده به لحاظ ايمني و همچنين عدم وجود  ي موجود وراههاعدم وجود روند بررسي  -
 هاي مناسب براي آن روش

 سازي ترافيک در فرآيند ايمني م در نظر نگرفتن اهميت آرا  -

 پذير جاده کنندگان آسيب عدم وجود تجهيزات با کيفيت براي استفاده  -

روها و  براي پارک خودروها که عموماً منجر به مسدود شدن پيادهعدم وجود تسهيالت مناسب  -
 گردد گذرها مي کنار

 راههااجراي ضعيف عمليات تعمير و نگهداري   -
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 در اين زمينه تنها . براي ايجاد هماهنگي بين نهادهاي داخليمسؤولعدم وجود يك ارگان محلي   -
 . در بخش مربوط به جاده و ايمني وجود دارداراهه محلي و اداره كل مسؤوالنهمکاري محدودي ميان 

 

 مشکالت مشاهده شدهو  كمبودها •

 مجهز و ي اصليراهها، از شاه هستندي متفاوتي ساختارهادارايه ي ترکشهري درون يابانهايها و خ جاده
 .يمي و قدي فرعي محلينهااابيمدرن گرفته تا خ
 :از عبارتند يمني الحاظ اساسي مشاهده شده از يها ي کاست

  هي که زاويين در تقاطعهايض هستند و همچني عري باندهاييي كه داراراههامن در يط ايعدم وجود شرا  -
 .ارکم استي متقاطع بس ان دو جادهيم

ل وجود آبروهاي سنگي يا سيماني و موانع خطرناک يراه به دل  الزم در مناطق حاشيهيمنيعدم وجود ا  -
ز ي و در برخي موارد ن ل نصب نشدهي عموماً گاردر.ير عبوري مسيکيددر نز) رکهاياز جمله درختها و ت(

پذير و جاذب انرژي نيز   انعطافيها از حفاظ. ل وجود داردي بدون نصب گاردريي راه ستونها  انهيدر م
  .استفاده نشده است

 باالست و ن مناطق عموماًي سرعت مجاز در ا.ي عبوري از مناطق شهريراهها الزم در يمنيعدم وجود ا  -
روها، خطوط مخصوص عبور  از جمله پياده(پذير آسيبکنندگان   براي عبور استفادهيتجهيزات محدود

 .وجود دارد)  عبور عابران ژهي ويا محلهايدوچرخه و 
 ي طراحيکننده از جاده که معموالً به خوب  استفادهپذير آسيباز اقشار يمحدود بودن تجهيزات مورد ن  -

ا عبور يژه دوچرخه ي ويرهايروها، مس ت شامل پيادهين محدوديا. شوند ي نمي نگهدارينشده و به درست
 يروها عموماً برا ا پيادهيرگذرها و ياده، زي عابر پي مثال، پلهايبرا.  اتوبوس استيها ستگاهيعابران و ا

له و کنند، به علت وجود سطح ناهموار، پ يافراد مسن و كساني كه از صندلي چرخدار استفاده م
 .ق مناسب نيستندي عميها حفره

  و رستورانفروشگاهن، يبنز نشده، مانند پمپ  باز کنترليوجود فضاها  -

 جاده و سطح و راهها   ميانهي و چه روي جداول کنارير، چه بر رويح مسيكشي صح نقص در خط  -
 نقص در نصب تابلوها 

 رهايابانها و مسي خي در برخينور ناکاف  -

هاي ناهمسطح  به دليل وجود گودالها، درپوش(روها   و مؤثر سطح سوارهي کافي و نگهدارريعدم تعم  -
 .ن استييار پاي بس،ي خصوصاً در مواقع بارندگ،جادهسطحي اصطکاک ...).  فاضالب و

  در فصل زمستانراهها نامناسب ينگهدار  -

 )خودروها مسدود هستندل پارک يروها عموماً به دل پياده ( روها ادهي پنامناسب ينگهدار  -

 ...)ها و  ليها، تابلوها، گاردر كشي از جمله خط (اي زات جادهي نامناسب تجهينگهدار  -

 ييهاي راهنما جلوي چراغ عدم وجود خطوط توقف در  -
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 ي شهري زمين و طراحيکاربر •
وصاً در مورد ن نقصان، خصيا. رسد يشده به نظر نم  شهرها چندان هماهنگ و کنترلي زمين و طراحيکاربر

جاد ي ايمني در روند ايتواند مشکالت ي، مي اصليي فرعي به راههاراهها ي دسترس  و نحوهراههاتوسعه مناطق اطراف 
 .کند

 

 يهاي اقتصاد  جاده ـ خيابانها و ارزيابيي و گروه بنديطراح •
  به شماريمري ضرور ا، متعدديکي ترافيها  در شبکهشهري درون يها جادهـ  اباني خيبند  گروهيساز نهيبه

 : بندي كرد توان اين گروهها را به صورت نمونه به اين صورت طبقه مي. رود يم
 ي موتور هيل نقليشبکه تردد وسا  -
 شبکه تردد مختلط  -

  عابرانويژه تردد يابانهايخ  -

ندگان جاده در کن  استفادهيمنيشود، در حالي كه بايد ا مني توجه چنداني نمييند اي شهرها به فرآيدر طراح
افت ي دروام به صورت ييها ، بودجهيمني به اهداف ايابي دستيها در راستا ي آنكه شهرداررغم علي .نظر گرفته شود

 .کند ي دنبال نمي اقتصاديها يابي ارز هي را بر پابلندمدتک برنامه يها عموماً    صرف هزينه،كنند مي
 

 زات آنهايجهجاده و ت -اباني خيها و تجارب طراح نامه نييآ •
 وجود دارد که توسط سازمان ييها نامه نييزات آنها آيابان و تجهيخـ   جادهي طراحيدر خصوص چگونگ

 عرضه شده راههااداره كل  مختلف آنها، از جمله يها و اعضا تهي کمياريه چاپ شده و با همي ترکياستانداردها
كشي   خطيدرخصوص چگونگ. كنند  از آنها تبعيت نميها ها اجباري نيست و معموالً شهرداري نامه اين آيين. است

 آنها همواره يشود که البته اجرا  استفاده ميراههااداره كل    نامه نييز از آيمطلوب جاده و نصب مناسب تابلوها ن
خورد، خصوصاً که  ي به چشم ميي کمبودهاي محليابانهاي در شبکه خيمنيدر امر ا .رسد يمطلوب و مؤثر به نظر نم

 . وجود نداردي کافيمنيز ايپذير راه ن  آسيبکنندگان استفادهن معابر براي ي ادر
 

  و حذف آنهاخيز نقاط حادثهتعيين  •
  شده وقايع ثبت. کي وجود ندارديستماتي روش سشهري درون خيز نقاط حادثهص و از بين بردن يبراي تشخ

ر تصادفات يا ديگر تحقيقات اصالحاتي صورت بر اساس آما گيرد و به ندرت س مورد ارزيابي قرار نمييتوسط پل
 هستند، راههااداره كل  عبوري از مناطق شهري که تحت نظارت هاي تنها در شهرهاي اصلي و برخي جاده .گيرد مي

  . صورت گرفته استياقدامات
 

 هاي ايمني بازرسي •

 .هاي ايمني وجود ندارد يسازربهاي در دست طراحي  جاده و ي شهريها در جاده
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  جادهپذير آسيب کنندگان استفادهجهيزات مورد نياز ت •
ا در صورت وجود از يسواران وجود ندارد  اده و دوچرخهي عابران پ زات براي استفادهينگونه تجهيعموماً ا

 يا در موارديستند يت الزم برخوردار نيفيا از کياند و  ن رفتهيروها معموالً از ب پياده. ندستي برخوردار نيت مطلوبيفيک
سواران   شده براي عبور عابران و دوچرخهيژه و عالمتگذاري ويمحلها. اند شدهشده مسدود   پارکيتوسط خودروها

 .شود يبه ندرت مشاهده م
 

 سازي ترافيك، ابزارهاي کاهش سرعت آرام •

نصب تجهيزات کاهش سرعت . ار محدود اعمال شده استي نقاط بسيک در برخي ترافيساز ند آراميفرآ
 بر ير مطلوبي محدود است که البته تأثيتنها به مناطق خاص...) دار كاهش سرعت و رها، سطوح شيبيگ رعتمانند س(

 .نه و مطلوب انجام نگرفته استيصورت به  آنها بهيري بکارگ  و نحوهيز طراحي نيکاهش سرعت نداشته و در موارد
 

 راهها يتعمير و نگهدار •
 : گيرد اين مسأله موارد زير را دربر مي. باشد نامناسب مي يخل شهرابانهاي دايها و خ  جادهير و نگهداريتعم
 روسازي راه  -
 روها پياده  -

 ها  ها، تابلوها، گاردريل كشي خط  -

 )طرفه يک يابانهايمانند طرح خ(ک يت ترافيريمد  -

 ري مناطق در دست تعميعالمتگذار  -

 وجود شهري درون يها ر و نگهداري جادهي تعمي چگونگدر مورد مدرن و جامع  نامه نييک آيدر مجموع، 
 .ندارد

 

 سازماندهي •

 طراحي در زمينه مسؤوليتي زيرا اين مراكز ،استساز  وجود مراکز غيررسمي در ميان ارگانهاي محلي مشکل
مورد خصوص در مواقعي كه در   به، در ارتباط هستندراههاها با اداره كل  شهرداري .و ايمني خيابانها بر عهده ندارند

اي شركت  كه در کميسيونهاي استاني و حومه هنگامي. كنند مديريت برخي قسمتهاي خاص جاده با يكديگر بحث مي
شهري در اين کميسيونها مورد  رونکنند، برخي مشکالت ايمني از جمله محدوديتهاي سرعت در خيابانهاي د مي

   منجر به بروز مسائلي در زمينه،ها  در شهرداريگيري از مهندسان مجرب ترافيک عدم بهره .گيرند بررسي قرار مي
 .شود ايمني مي
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 هيل نقلي وسا-۴-٣-٢
 ي اصلتمشکال •
شوند،  ن امر افراد باتجربه بکار گرفته نمييت الزم برخوردار نيست و در ايفي خودروها از کيا  دوره نهيمعا

ه و ينقل لي در مورد وسايمني ايهاوليتمسؤض ين و تفويوضع قوان .ها نيز بسيار ساده و ابتدايي هستند بازرسي
ان ي وجود اختالف عمده مي بعد مسأله.  وزارتخانه تقسيم شده است۴ان حداقل ي وسايل نقليه، ميطيمشکالت مح

 يتهايطور کامل و مناسب در فعال ه بهيترک. ستراههااداره كل  و در يالتي آمار ا شده در مؤسسه ه ثبتينقل ليتعداد وسا
از (زات آنها شركت ندارد يه و تجهيل نقلي وساي براي اصالح و استاندارد كردن طراحيي و اروپايمللال ني بيمنيا

 .)Euro NCAP، ييد اروپاي جدي خودروهايابيجمله برنامه ارز
ه در يل نقلي، بسياري از وساي اصليه ترددکننده در شهرهايل نقليط مطلوب وسايت باال و شرايفيبا وجود ک

 از تركيبي وجود ياي گوين بررسينتايج ا. ستنديت مناسب برخوردار نيفيط و کي از شرا، کشوريي روستايبخشها
ل قاطعي در اثبات ي کشور است که دليا در شبکه جادهايراد  و پريمي قد هيل نقليت و وسايفيد و باکي جديخودروها

 هيل نقليه، وساي ترکيا  جادهگر، در شبکهي دي از کشورهاياريهمانند بس. ديآ ي به حساب ميمنيعدم وجود ا
نظر  شتر و آسايش كمتر، از نقطهي زيادي با نيروي محرك چهارچرخ وجود دارند که با مصرف سوخت بچندمنظوره

 . قرار دارنديتر نيي در سطح پاسواري، ي نسبت به خودروهايمنيا
ن مسأله در ياگرچه ا.  استي جديا ن نيز مسألهي سنگ هيل نقليش از مقدار مجاز توسط وسايحمل بار ب

 شدن يمانند عدم توقف به موقع و طوالن (يگري ديمنيکند، باعث بروز مسائل ا يجاد مي ايساختار جاده مشکالت
شود و گرم شدن ترمزها در  ي خطرناک ميها که منجر به سبقتها ين در سرباالييي پايفواصل ترمز، سرعتها

از جمله عبور آنها در . ساز است  مشکليا ک جادهي در ترافيورز کشايتردد تراکتورها. گردد ينيز م) ها يريسراز
تواند  يرد، ميگ ي نور انجام ميها کننده ا منعکسي و يان روز که معموالً بدون وجود نور کافيصبح و پاهنگام 

 .جاد کندي  اياري بسيمنيمشکالت ا
ل انواع خودروها، مشكل مهمي  براي کنتريع و بازرگاني مجرب در وزارت صنامسؤوالن از يريگ عدم بهره

زات مناسب و ي از فقدان تجه، خودروهايا  دورهينه فني اعمال معايز در راستاي نراههااداره كل . شود محسوب مي
ها   تنها به بازرسييا  دوره نهيدر عمل و با وجود مشکالت مطرح شده، معا. برد ي و کارکنان ماهر رنج ممسؤوالن

 كنندگي آلودهبازرسي ميزان . روز نيست  اداري بازرسي خودروها نيز به روال. شود ي مظاهري و بسيار ساده محدود
 .گردد اي نمي هاي دوره شود و شامل بازرسي خودروها نيز به صورت جداگانه انجام مي

 

 ونقل بازرگاني  حمل-۵-٣-٢

 مشکالت اصلي •
 اي کاال ونقل جاده عدم وجود ايمني الزم در حمل  -
 ونقل مسافر با اتوبوس مني در حملعدم وجود اي  -
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 ٨٩ن يك مشكل جدي است، چون يا. ن ايمن نيستي سنگيونقل کاالها ه، حملي ترکيا در شبکه جاده
کننده در  ه تردديل نقلي درصد وسا۴٠ش از يگيرد و ب ها صورت مي ق جادهين کشور از طري ايونقل کاال درصد حمل

 يونهاي کاممالكان حمل کاال به تعداد ين هستند، زيرا نسبت شرکتهاي سنگي بارهيل نقلي، وساي اصليراههاسطح 
کنند و عموماً به حمل  ي مختلف رقابت مي براي عقد قراردادهاي خصوصمالكانن يا.  اندك استخصوصي کوچک

كه  صاً شود، خصو ي ميمنياين موارد باعث بروز مسأله عدم ا. ند دار کار تمايلي طوالنيرمجاز و ساعتهاياضافه بار غ
 .نظارت كافي نيز برآنها وجود ندارد

. شود ي ميونقل کاال، باعث بروز مسائل ز مشابه موارد حمليه ني ترکيها ترددکننده در جادهاتوبوسهاي تعدد 
. شود ين ميگر قواني و دين ساعات کاري براي جذب قرارداد، منجر به نقض قوانخصوصي ي اتوبوسهامالكانرقابت 

، با توجه به ين و باربريه سنگيل نقليکنترل وسا .ز وجود دارندي نيمنيد به ضوابط اي مقيوبوسران اتيالبته شرکتها
 يس به اندازه کافي، بيانگر اين مطلب است كه نظارت ايستگاهي پليي اروپايگر کشورهايتجربيات بدست آمده از د

توانند به   يجه ميگر ارتباط دارند و در نتيکدي با ) همراهيبا استفاده از تلفنها(ل ين وساي چراکه رانندگان ا،مؤثر نيست
ن مسأله، يبه منظور کاهش بروز ا. ر دهنديي تغيا  خود را براي برخورد نكردن با کنترل جادهير عبوريسرعت، مس
 .رديک زمان صورت گي و در ي موازيها  از جادهياريد در بسينظارت با

 

 ن جادهكاربراـ رفتار ۶ـ٣ـ٢
 يمشکالت اصل •
 يصورت کل ن بهيت قوانيان جاده در رعاكاربرعف ض  -
 صورت معمول ت سرعت مجاز بهيعدم رعا  -

 يمنين استفاده از کمربند اييدرصد پا  -

 طرفه يک يابانهاين و مقررات، از جمله چراغ قرمز، عالمت توقف و خيعدم احترام به قوان  -

 ها شر در گردين مسييكشي باندها هنگام تع ده گرفتن خطيناد  -

 يي مجهز به چراغ راهنمايک به تقاطع رانندگان در تقاطعهايتوقف نزد  -
  شدهيکش  خطي در مکانهايده گرفتن عابران توسط رانندگان حتيناد  -
 وجود نقايصي در نحوه پارک خودروها  -

  از رانندگانياريآميز بس رانندگي مخاطره  -

 يه عموميل نقليط رانندگان وسا توسيکين ترافي نگرفتن قوانيت و جديعدم رعا  -

 ي گازيکنندگان از موتورها  توسط موتورسواران و استفادهيمنيعدم استفاده از کاله ا  -

 ستم محافظ کودکان در وسايل نقليهي و عدم وجود سيمنينان از کمربند ايعدم استفاده سرنش  -

  عريض وي اصليراهها در شاهيعبور عابران از جاده در مقاطع مختلف حت  -

 کننده نور در شب  منعکسياده از ابزارهاي عابران پ عدم استفاده  -

 ابانهايروي خ عادت عابران به تردد در قسمت سواره  -
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 يمنيسواران از کاله ا عدم استفاده دوچرخه  -

گر مسائل ي و ديمنيعدم وجود اطالعات قابل اعتماد در خصوص سرعت، ميزان استفاده از کمربند ا  -
 ي خصوصاً در مناطق شهريمنيا

 

 نقايص و مشکالت مشاهده شده •

هاي تصادف است كه شايد نتواند تصوير   تعداد محدودي از موارد و صحنه مشاهدهر بر اساس يموارد ز
كه با  غرب اروپا يکنندگان جاده در کشورها سه با رفتار استفادهيآمار در مقااين .  مشكالت ارائه دهد كاملي از همه
 :شود اند، تهيه مي شده ثبتامل اطالعات ك

 

 رانندگان •
 .کنند   يش از سرعت مجاز حرکت مي، عموماً بي شخصيو خودروها ويژه رانندگان اتوبوسها  رانندگان، به  -
 . پايين استيمنيميزان استفاده از کمربند ا  -

گذارند،   احترام نميطرفه يک يها  توقف و جادهير چراغ قرمز، تابلوهاين راهنمايي، نظيرانندگان به قوان  -
 .شود ي پرخطر و تصادفات ميتهاياين مسأله منجر به بروز موقع

 رانندگان نيز در يگيرند، برخ و در خط مخالف سبقت مي ها   رانندگان در مناطق پرخطر مانند پيچيبرخ  -
 .رنديگ ي چند بانده از سمت راست سبقت ميها جاده

كنند، همچنين موقع گردش به چپ از خط  م و ثابت رانندگي مييستقر ميک مسيرانندگان به ندرت در   -
 .يا برعكس كنند و عبوري سمت چپ استفاده نمي

که  يکنند، بطور يک به تقاطع توقف ميار نزدي، رانندگان عموماً بسيي مجهز به چراغ راهنمايدر تقاطعها  -
گر متوجه سبز شدن چراغ ي ديدروها بوق خويشود و معموالً با صدا مشاهده چراغ راهنمايي مشکل مي

 .شوند يم

ک به هم تردد کرده و معموالً فاصله يار نزدير و هم در تقاطعها بسيرانندگان خودروها هم در طول مس  -
 .کنند يت نميالزم را رعا

 .شوند يگيرند و به ندرت براي عبور آنها متوقف م ده ميي عابران را ناديراحت رانندگان به  -
 .نيستند  عابران قائليت چنداني براي به شواهد، رانندگان اهمبا توجه  -
 آنها .ورزند يز مبادرت مي به پارک دوبله ن،رمجاز خودرويرانندگان عموماً در تقاطعها عالوه بر پارک غ  -

 . گزارش شده استراههاا توقف در آزاديز پارک ي نيدر موارد. کنند يروها پارک م ن در پيادهيهمچن
 .دهند ي از خود نشان مي تحمل کم،ريكنند و در مقابل تأخ  مييان عموماً خشن و پرخطر رانندگرانندگ  -

 ي رانندگين اصليس و رانندگان اتوبوس مدارس، از قواني افسران پلي، حتيه عموميل نقليرانندگان وسا  -
 ).طرفه يک يابانهايمانند چراغ قرمز و خ (کنند مي يچيسرپ

 . الکل خون رانندگان استي درصد باال نشانگرها آماريبرخ  -
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 . پايين استيگاز يموتورهااز کنندگان  سواران و استفاده  توسط موتوريمنياستفاده از کاله ا  -

 .کنند ي را در بغل دارند، تردد مي در حالي كه کودکي گازيکنندگان از موتورها ز استفادهي نيدر موارد  -

 عموماً وكنند  هاي عمومي و بدون استفاده از نور مكفي تردد مي تراكتورهاي كشاورزي در برخي جاده  -
 .كنند هاي نور استفاده نمي كننده نيز از منعكس

و برخي وجود ندارد    برخي وسايل نقليه از جمله اتوبوسهاي سرويس مدارسبرايتابلوهاي خاص   -
 .ها نيز استاندارد نيستندتابلو

 

 سرنشينان خودروها •
 . كم است بزرگساالنتوسط از كمربند ايمني استفادهميزان   -
 . نادر است در صندلي عقبكودكان جايگاه مخصوص يا اطفال محافظ از سيستم هاستفاد  -
 و يا يا در صندلي جلو بدون وجود هيچگونه حفاظبايستند نقليه  در وسايلشود  اجازه داده مي كودكان به  -

 . بنشينندوالدينروي پاي 
 .كنند  سفر مي و كاميونهاها وانت باري   قسمتبرخي افراد در  -
مشكالتي در سيستم بروز  كه باعث از بين رفتن ثبات وسيله و ها افراد در خودروهحمل بيش از انداز  -

 .دشو ميترمز 
 

 پذير جاده آسيب كنندگان استفاده •
  .كنند  عبور مي اصليي وسيع وراههااي حتي از شاه از تمام نقاط جاده در هر منطقه ن معموالًاعابر  -
 .كنند  تردد ميروها در سوارهگاهي سواران  ن و دوچرخهاعابر  -
 .كنند استفاده نميهاي نور  كننده  منعكس از تردد در تاريكيهنگامن پياده اعابر  -
روها  وجود ندارد يا پيادهرويي  پياده هيچ چون يا ، مجبور به تردد در مسيرهاي اصلي هستندگاهن اعابر  -

 . دان شدهتوسط خودروهاي پارك شده مسدود 
را  اصالح زيرساختها  بهسواران محدود است و افزايش تعداد آنها نياز در حال حاضر تعداد دوچرخه  -

 .كند تشديد مي
 .كنند  مياستفاده از كاله ايمنيندرت  بهسواران  وچرخهد  -

 

 ها گيري اندازه •
 سرعت -

ها در  گيري برخي اندازه. رعت در سطح كشور به خوبي مشهود استگيري س  اندازهبراي يعدم وجود سيستم
 در برخي دهد نشان مي ،در مناطق تحت پوشش پروژه ايمني ترافيك (pp) پايلوت   پروژهدر يكاطراف آنكارا 

 درصد وسايل نقليه باالتر از ۵٠ نشده تا هاي تفكيك در جاده درصد و ٨٠ تا )جدا شده ( شدهتفكيكهاي  جاده
هاي ثابت در سطح كشور   در ايستگاهراههااداره كل هاي سرعت توسط  گيري اندازه برخي .كنند  مجاز تردد ميسرعت
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اين ميزان تخلف براي وسايل باري . كنند از سرعت مجاز تخلف مي درصد خودروهاي شخصي ۵٠دهد  نيز نشان مي
 دامنه و تنها نمايانگر نيستهاي كشور  ادهآمار دربرگيرنده كل جاين .  درصد است٧٠ها   درصد و براي اتوبوس٣٠

 . شكل استموسيع 
 

 استفاده از كمربند ايمني -
اساس برخي  بر. وجود نداردبرآورد آمار استفاده از كمربند ايمني براي سيستم واحد در كشور تركيه 

د ايمني از سوي ، استفاده از كمربن٢٠٠٠هاي تحت پوشش پروژه پايلوت در اواخر سال  ها در جاده گيري اندازه
 متغير درصد ۶۵ تا ۴۵ از گر درصد و در نقاط دي٨٠ تا ٣۵ از هاي بين شهري جادهسرنشينان خودروهاي شخصي در 

در برخي بررسيهاي محدود . تر است پاييناستفاده از كمربند ايمني از سوي رانندگان در مناطق شهري درصد  .است
 . كنند استفاده ميكمربند ايمني  افراد از  درصد٢٠تنها دهد   مينشانآنكارا 

 
 ها ديگر شاخص -

تنها ممكن . هاي مربوط به ايمني گزارش نشده است  در مورد ديگر شاخصي و تحقيقههيچگونه مطالع
 در خصوص مناطق خاص و در راستاي اجراي ري و ژاندارمپليس برخي تحقيقات ي دربارهاست مطالعات محدود

 . برخي قوانين صورت گرفته باشد

 

  آموزش ايمني در مدارسـ٧ـ٣ـ۲
 مشكالت اصلي •
  آموزشي با سطوح مختلف سني عدم تطبيق دوره  -
 ن آموزش ديدهاكمبود مدرس  -
  ) موجود حامي آموزش كاربردي نيستندتجهيزات(روز و مرتبط   آموزشي بهتجهيزاتعدم وجود   -
  خطرات و نه برتأكيد بيشتر بر قوانين   -
 ن همكاري محدود والدي  -
 ن مربوطه ا مدرسبرايها  هاي آموزش ايمني در دانشگاه عدم وجود دوره  -

صورت واحدهاي درسي اجباري در سالهاي ششم و هشتم مدارس  ههاي آموزش ايمني كه ب در كنار دوره
  ديگر سطوح به چشم درديگري در قالب دروس علوم اجتماعي آموزشي ايمني هاي دوره، شود ابتدايي ارائه مي

ن است كه با مقاطع سني آهاي آموزشي  شكل اصلي اين دورهم ).اجعه شودر م١۶۵، ١٢۵ـ١٣٣  مراجعبه( خورد مي
به محدود ي دروس عموماً امحتو. كند  پيروي نميياز ترتيب مشخصآنها  و عناوين دروس رندمختلف تطابق ندا

شود تا  توجه مي به آموزشهاي تئوري ،وهپردازد، به عال  و كامالً به تفهيم خطرات نمياستتدريس قوانين ترافيكي 
ديده  ي آموزش چه از نظر كيفي و چه از نظر كّم،هاي ترافيكي ن اين دورها مدرسبيشتر .آموزشهاي كاربردي مفيد

 .  وجود نداردآنها استفاده براي) ... وها مانند فيلم( مناسب نيز ي آموزشتجهيزاتعالوه  هنيستند، ب
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نوع نگرش آنها به  و است بسيار محدود ،كنند ي كه با والدين خود زندگي ميآموزش كودكان پيش دبستان
 .رسد به دليل عدم درك مسأله، توجه كمتري نيز به اين قسمت معطوف است به نظر مي .روشن نيست ايمني  مقوله

مني رفتن به هاي اي  آموزش روشمانند( آموزش عملي اين دسته از كودكان به همراه والدينشان بسيار محدود است
بايد . ن وجود نداردا تعليم مدرسبرايهايي   هيچگونه آموزش دانشگاهي يا دوره،ي ايمنرابطه بادر  ). ...ومدرسه 

 . دهد  ميرا مورد بررسي قرارهاي آموزشي   دورههمه هر پنج سال يكبار وزارت آموزش مليد كه نموخاطرنشان 
 

  تعليم رانندگي و صدور گواهينامهـ٨ـ٣ـ٢
 الت اصليمشك •
  وهاي رانندگي هاي عملي و آزمون هاي آموزشي با قوانين روز، كافي نبودن تمرين عدم تطابق دوره  -

 آزمون تئوري برخالف آزمون عملي  ودنبطوالني 
 تعليم آنها بسيار زيرا در برگزاري آزمون عملي، به ويژهن ورزيده اعدم وجود تعداد كافي متخصص  -

 .استمحدود 
   اروپا كنوانسيون وين و قوانينباصدور گواهينامه رانندگي بق تطاعدم   -

 
 
 
 
 
 
 

  آموزشي رانندگان دوره •
اغلب اوقات  .) مراجعه شود١٠۴مرجعبه  (يستندروز ن هاي آموزش و ارزيابي رانندگان به ها و روش دوره

 وسايل نقليه ددتر   پايين آموزش عملي و آزمون رانندگي در مناطقي محدود و از پيش تعيين شده و با حجمهدور
واقعي ترافيكي و از نظر كلي تشابه كمي با محيط هستند  افقي و مستقيممسيرهاي آزمون معموالً . شود برگزار مي

 .دننشي در صندلي عقب ميطور معمول  به  ممتحن. دارند
آزمون عملي تنها كه   در حالي،شود  ساعت برگزار مي٢ و در مدت است نسبتاً طوالني Bآزمون تئوري پايه 

 .كنند را پيشنهاد مي دقيقه آزمون تئوري ۴۵زمون عملي و   دقيقه آ۴۵المللي حداقل   بينتجارب برد، مي دقيقه زمان ١۵
 ساعت صرف تدريس كمكهاي اوليه و تكنيكهاي فني ٨٣  جمع ساعت از٢٨  رانندگي،شزآموتئوري  هدر طول دور

كافي نيز ن رانندگي ا آموزش مدرسه ساعت زمان براي دور٩٠ از طرفي .استد كه زمان زيادي شو وسايل نقليه مي
، احراز صالحيت آزمايندگيقبل از   ممتحن. دهد انجام مي آزمونها را خارج از حيطه مسؤوليت خود ،ممتحن. يستن

 مجرب ينممتحنتعداد . يستكه كافي نهستند ) ساعت۶ روز، هر روز ۵( ساعته ٣٠موظف به شركت در يك دوره 
 . است در مورد برگزاري آزمون عملي به نسبت متقاضيان بسيار محدود ويژه بهموجود، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گواهينامه رانندگي •
  بخشبه (بندي نشده است درجهاروپا وانسيون وين و قوانين نكشور تركيه مطابق كرانندگي هاي  گواهينامه

 .) رانندگي مراجعه شودهاي ثبت وسايل نقليه و گواهينامه
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 هاي رانندگي   ثبت وسايل نقليه و گواهينامهـ٩ـ٣ـ٢
 مشكالت اصلي •
 اروپا با كنوانسيون وين و قوانين مطابقتعدم   -
 هاي رانندگي درج زمان انقضاء در گواهينامهعدم   -
 مداري اداري ثبت خودرو و متناقض بودن با روال مشتري سيستم پيچيده و ناكارا بودن  -

طوري كه به   به،اروپاستهاي رانندگي بر خالف كنوانسيون وين و قوانين  هسيستم فعلي صدور گواهينام
 گواهينامهها هيچ اطالعاتي در مورد زمان انقضاء   در اين نوع گواهينامه.دهد  رانندگي نامحدود مي  وسيله اجازه راننده
 چنينهم. رسد ر نمي به نظدرستالعمر است كه  مادام اعتبار زلهمورد به مناين  درج نشدن .شود نميدرج 

 از درجه كشورتوسط وزارت  يدران يها در موارد  اين گواهينامه.شوند راحتي جعل مي بههاي صادر شده  گواهينامه
  .)مراجعه شود ١٠۵ـ١٠۶ مراجعبه (شوند  مياعتبار ساقط 

 تبادل  معموالً.اطالعات مركزي دسترسي ندارندپايگاه  دفتر ثبت ترافيك، اين دفاتر به ٣٠٠با وجود بيش از 
 اصالح و تشكيل يك سيستم مدرن، برايراهكارهايي . گيرد وسيله پست انجام مي ه شهرستان ب٨١اطالعات ميان 

 در خدماتدريافت . دشون اطالعات مركزي مرتبط  پايگاه شده تا تمامي دفاتر ثبتي بهگرفته بكار يكپارچه و همزمان
 در نتيجه ارائه است،تنها در صورت مراجعه به يكي از دفاتر ثبتي مقدور  ،مورد صدور گواهينامه يا ثبت وسايل نقليه

 اعمال تغيير در .، زمان انتظار متقاضي در دفاتر ثبتي نيز طوالني استدشو  تنها به ساعات اداري محدود ميخدمات،
صادر شده حاوي  پالك. گيرد مينقليه يا دارنده گواهينامه شخصاً صورت   توسط صاحب وسيله،ياطالعاتپايگاه 

در صورت تغيير را  مديريت نظارت افزايش امكان اين موضوع. پالك استصدور استان محل اطالعاتي در مورد 
 . كند فراهم ميمكان صاحب وسيله نقليه و يا فروش آن 

ارسال به افسر اطالعات پيش از . ضروري استوسايل نقليه و صدور گواهينامه دستي  در سيستم فعلي، ثبت
تمام . د وجود داركننده ثبت متقاضيان و افسران اطالعات ثبتي زيادي براي. دشو در كامپيوتر ثبت نمي ،كنندهصادر

 پايگاهاطالعات در ذخيره و بازيابي  برايسيستم كامپيوتري فعلي . شوند سندها در آرشيو دفتر ثبت بايگاني مي
سيستم اين شكل در مبروز اختالل و . اشدتواند پاسخگوي متقاضيان ب  نمياست و قديمي ،اطالعات مركزي

 .اند شده ثبت سيستم كامپيوتري  اين درشده ثبت درصد تمامي وسايل نقليه ٧٠تنها . استمعمول امري كامپيوتري 
  

  در خصوص ايمنيو اقدامات اساسي اطالعات ـ١٠ـ٣ـ٢
 مشكالت اصلي •
 ايمني اساسي اقدامات و سيستم اطالعات در خصوص بلندمدتعدم وجود برنامه   -
 ف وظايي از واضحتعريف در دست نداشتنها و مسؤوليتبا تمام  واحد   بدنهعدم وجود يك   -
 مسؤول هماهنگي مقامات و  عدم وجود همكاري  -
 اقدامات انجام شده درخصوص ايمني پايينكيفيت   -
  اقدامات انجام شدهارزيابي ناكافي  -
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 ي همارگان خاص. خورد ايمني به چشم نميالعات و اقدامات براي سيستم اط و جامعي بلندمدتبرنامه 
 از جمله  از سازمانهاي دولتييبسيار. اند  نشدهتعريفوظايف به خوبي .  وجود ندارداتي اطالعبراي مديريت سيستم

ود و  تعداد محدكنند و ارائه  را طرحهاي خوداند شدهتنها موفق ، ... و  و وزارت آموزش مليراههااداره كل پليس، 
اند،   اجرا درآمده ندرت ارزيابي شده و به مرحله ها به اين طرح. اند اي اجرا شده صورت حرفه هاندكي از اين راهكارها ب

 . ، هيچ پيشنهادي در مورد فعاليتهاي آتي ارائه نشده است همين دليل به
 چه از نظر طراحي و چه نهاآ البته فعاليتهاي فعاليتند،مشغول ) TSOFمانند (ها  NGOراستا، برخي اين در 

در اواسط دهه  .است محدود به اين موضوع بسيارها  تمايل رسانه. از نظر هماهنگي از كيفيت كافي برخوردار نيست
 پوسترهاي نصب شده در تابلوهاي تبليغاتي . انجام شدراههااداره كل توسط ايمني  جامع اقدام نسبتاً، يك ٩٠
در حال  .فيلمهاي تلويزيوني متعددي تهيه و پخش شدند چنين هم.نددپروژه بو  اين عنصر اصليحاشيه مسيرها،در

ها در  رساني ، برخي اطالعها ضعيف است برنامهنحوه انتشار برخي  .باشد   حاضر نتايج ارزيابي اين طرح مشخص نمي
بايد . شوند پخش مي  است،تماشاگران محدودتعداد كه   زماني،كانالهاي تلويزيوني در اواخر شب و يا اوايل صبح

 .اند  در خالل پروژه پايلوت طراحي و اجرا شدهاقدامات ايمني برخي نمودخاطرنشان 
 
  ترافيكيمقررات ـ١١ـ٣ـ٢

 مشكالت اصلي •
  و كنوانسيون وين اروپا با قوانينعدم وجود هماهنگي و تطابق ميان قوانين ترافيكي تركيه   -
 وضع قوانين ترافيكي و يانين مچننامه ترافيكي و هم  آيينبا  قانون ترافيكدر مقايسهوجود ابهاماتي   -

 مجازاتهاي كيفري 
استفاده از مشروبات الكلي و پس از رانندگي ، ها عدم وجود قوانين مناسب در مورد لغو اعتبار گواهينامه  -

 ها و جرايم   تناسب جريمه، همچنين عدماستفاده از تجهيزات ايمنيعدم 
 . باشدها  مسائل جادههدر برگيرندكه ” ونقل حمل“ون واحد عدم وجود يك قان  -

منطقي و مطلوب به نظر  است،  كه بيشتر شفاهي مفاد محتواي قانون ترافيكي كشور تركيه ،در مجموع
و كنوانسيون وين بايد با عمق بيشتري مورد  قوانين اروپا  با، نحوه قانونگذاري ترافيكيمطابقتچگونگي . رسد مي

 رانندگي و هاي بندي گواهينامه دسته:  وجود دارديالملل هايي با قوانين بين له تناقضأدر دو مس.  گيردبررسي قرار
 .گذاري جاده و چگونگي نصب تابلوها نحوه عالمت

ه  باين قوانين. اشاره شده استنامه و هم در قوانين ترافيكي  ، هم در آيينيك قانون  بهدر موارد متعددي
گواهينامه ، مطابق قوانين موجود. شوند شناخته مين ابرخورد با متخلفو قانونگذاري ” يخاكستر“عنوان موارد 

 يعني ساقط ،اين برخورد. است روند اجراي آن بسيار زمانبر ود شو ميرانندگي تنها توسط دادگاه از اعتبار ساقط 
عمل بازدارنده با هدف ايمني از  بلكه يك شود، تلقي ميبرخورد با متخلف نوعي  نه تنها ،كردن اعتبار گواهينامه

 و داشتن داليل اقدام مستقيم پليس برايراستا اين در . يد آ ها به حساب مي طريق حذف رانندگان نامناسب از جاده
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طول مدت فسخ اعتبار گواهينامه در  . بايد سيستمي وجود داشته باشد،پسند به منظور فسخ اعتبار گواهينامه محكمه
از ميزان شدت تخلف رانندگي درحال مستي با ميزان استفاده براي مثال، . ظر گرفته شده است اختياري در ن،قانون

فسخ اعتبار گواهينامه توان دوره  مي رانندگان،خون موجود در  و بسته به درصد الكل استمشروبات الكلي، متفاوت 
نظر   جنبه مورد بررسي و تجديد قوانين بايد حداقل از دورانندگي درحال مستي،در مورد . نمودتر  طوالنيرا 

 : قرارگيرند
 همانطور كه در قانون هم آمده، آنها پس از .ودنم رسيدگي وسايل نقليه بازرگانيله رانندگان أاوالً بايد به مس

 جا كه آنبه عالوه از .  مجاز به رانندگي نيستند، چه تحت تأثير قرار گرفته باشند چه خير،مصرف اينگونه مشروبات
منطقي ) براي ميزان الكل خون( شود، وجود محدوديت صفر مطلق  توليد مي الكل مقداريم هاضمه بدن سيستدر

 .  باشد٠/mg/ml٠۵تواند   مينيست، مثالً ميزان آن در خون
 راننده تيكننده از مشروبات الكلي در حال حاضر بدون توجه به درجه مس ثانياً جريمه رانندگان استفاده

 .مستي تعيين شوددرجه مقدار جريمه بر حسب  و يردبايد مورد تجديدنظر قرار گنيز له أ مساين. متخلف ثابت است
جاده به آن احترام  كنندگان استفادهكمي از  اقليت اما نموده، اجباري استفاده از كاله ايمني و كمربند ايمني را ،قانون
هيچ فعاليتي در خصوص بهبود و اصالح وضعيت ز نبايد ا ،با در نظر گرفتن اهميت استفاده از اين وسايل. گذارند مي

 اجراي آنها  نظارت ورساني به همراه اصالح قوانين و تقويت رسد آموزش و اطالع به نظر مي. غفلت كردموجود 
 . شود ميتوأماً منجر به كسب نتايج مطلوب 

ود بيش از ايمني دخالت ها شرايط موج گيري دهد در تصميم  نشان مي،ها و ديگر تنبيهات بازبيني كلي جريمه
بندي شده و  بايست دسته ها مي تخلف. هر گونه برخورد با متخلف بايد با توجه به اهميت جرم صورت گيرد. دندار

  در نظر گرفته) تواتر(به عالوه برخي تخلفات بايد در فواصل زماني. بندي وضع شوند جرايم باتوجه به اين دسته
، براي مثال نيستنداي كامل  ونقل جاده نامه در راستاي ساماندهي به حمل يين قوانين موجود در آبخشي از .شوند
 . فعاليت وسايل نقليه سنگين نام برد  اجازهتوان از  مي

 

  نظارت و اجراـ١٢ـ٣ـ٢
 مشكالت اصلي •
  بر قوانين و نظارتيي ارزيابي عملكرد اجرابرايوجود مشكالتي   -
 هاي كار  امكان اصالح روش  -
  نظارتي تجهيزاتود برخيعدم وج  -
  ).كه البته درحال حاضر بهبود يافته است(آموزش ناكافي   -
 مري پليس و ژاندارميانهاي نظارتي مسؤوليت نامناسب تقسيم  -
 مريميان پليس و ژاندارآموزش هماهنگ عدم وجود هماهنگي و   -
 ي  افسران پليس راهنمايي و رانندگبراي شغلي مناسب شرايطعدم وجود   -
 ن ا برخورد با متخلفحينعدم اعمال دقيق قوانين توسط افسران پليس   -
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 روند به شمار نمي” الگوهاي مناسبي “ رانندگي هميشه دررانندگان پليس   -
 ” تساوي قبل از قانون “عدم اجراي اصل   -

 كه رسد ظر ميچنين به ن. گيرد  چند متخلف صورت ميرفتار يك يانسبت زيادي از تمام تصادفات بر اثر 
 ، هم دربنابراين، نظارت و نحوه اجراي قوانين. ن قوانين ترافيكي عامل اصلي بروز تصادفات و تلفات هستندامتخلف

  .از اولويت بااليي برخوردار هستند  تخصيص مقدار منابع تخصيص يافته به آن و هم در نحوه
را ” روش هدفمند عملياتي“ان تا به حال يك  تجربه طوالني پليس در امر نظارت و كنترل، اين ارگرغم علي

البته با بررسي وضع به همين دليل دشوار بتوان بازدهي فعاليتها و تخصيص منابع را ارزيابي نمود، . نكرده استدنبال 
 كيفيت  وپليس راهنمايي و رانندگي در حال افزايش تعداد. موجود، روند عملياتي مطلوب بوده و رو به بهبود است

 ابزارهاي ليزري كنترل سرعت هرچند ،درس  رضايت بخش به نظر مي،نظارت و كنترل موجود. استنظارتي ادوات 
 .گيرد هاي اتوماتيك صورت نمي  دوربينتوسط كنترلي درحال حاضر وجود ندارند و هيچ

گرفته ، پليس راهنمايي و رانندگي اين كشور به طور ويژه مورد تعليم و آموزش قرار ن١٩٩٩تا قبل از سال 
از اين زمان به بعد، پليس راهنمايي و . بود مدت كوتاهشركت در سمينارهاي شامل  به جز موارد استثنا كه ،بود

 تجهيزاتها و  در همين راستا، روش. هاي آموزشي براي تعليم مناسب افسران پرداخت رانندگي به ارائه برخي دوره
 وبرداري دانشجويان آكادمي ترافيك، وسايل جديد آموزشي  ه  براي بهرچنينهم. آموزشي جديدي نيز بكار گرفته شد

 . نددكتابهاي مرجع تهيه ش
 تقسيم ريرگان پليس و ژاندارم ا  دوميان ، اجراي قوانيننيز نظارت بر ترافيك و عبور و مرور و مسؤوليت
 آموزش هماهنگي و  يهمكار. شود  كارايي يكپارچگي و مانند عدمتواند منجر به بروز مشكالتي  شده است كه مي

، نظارت بايد ريدر ارگان ژاندارم . وجود ندارد،ونقل له نظارت بر حملأ به ويژه در مورد مسري پليس و ژاندارمميان
 .صورت پذيرد ، سربازان در طول خدمت سربازي وسيله دائم و نه بهبا بكارگيري افسران باتجربه به عنوان كارمندان 

رتبه،   مسائلي از جمله روند انجام وظيفه، حمايت افسران عاليزيرا ،ضايتبخش نيستوضعيت كاري افسران همواره ر
 . استساز   نحوه و محل انجام وظايف ايشان در اين زمينه مشكلمورد و يا اجبار در حقوقچگونگي پرداخت 

يي و افسران راهنما.  است نظارتي، پليس شهرستانها اهميت كمتري براي ايمني قائلمسؤوالندر ميان 
 تخلفات جدي، مانند عبور از چراغ قرمز كه مطمئناً هكنند، حتي در صورت مشاهد رانندگي هميشه قانون را اجرا نمي

نيستند ” يالگوهاي مناسب “رانندگان خودروهاي پليس براي ديگر رانندگان . آيد  مغاير با قانون به حساب مييمورد
رسد كه يك افسر   به نظر ميبعيد، به اين ترتيب. دشو ميمنجروم  عمديدگاه پليس در چهره به تخريب و اين موضوع

هميشه در ” تساوي قبل از قانون“اصل .  باشدواقفپليس در صورت تخطي از قوانين به اهميت عمل خالف خود 
 . دآور مي در دستيابي به اهداف ايمني و اطاعت از قانون مشكالتي به بار ،اصل اين يد، عدم اجراشو عمل اعمال نمي
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 ديدگان  صدمهمداواي  و خدمات امدادي، مراقبتهاي پزشكيـ١٣ـ٣ـ٢
 مشكالت اصلي •
  مناسبموقعيت اضطراريعدم وجود سيستم اعالم   -
 شهري مناطق بين مناسب در شهرهاي كوچك و تجهيزاتعدم وجود كاركنان و   -
 نسي ارائه خدمات اورژامسؤول ارگانهاي  ميانعدم وجود هماهنگي و همكاري  -
 ”وجود فرمانده در صحنه حادثه “عدم توسعه طرح   -
 كمبود اطالعات عمومي در مورد كمكهاي اوليه  -

 از جمله ها درتمام زمينه حداقل در شهرهاي بزرگ، ،در حال حاضر در كشور تركيه، خدمات اورژانسي
مراقبتهاي پزشكي مطلوب به نظر ديدگان و  ، احياء صدمهTSOF، ري ژاندارمپليس،،  شاني، آمبوالنسن  آتش،امداد
تر و شهرستانها ارائه خدمات اورژانسي با توجه به كمبود تجهيزات و عدم آموزش  در شهرهاي كوچك. رسد مي

 .نيستكافي، مناسب 
 كه شماره تلفنهاي متعددي براي تماس در با آن. سيستم اعالم خطر نيز به خوبي ساماندهي نشده است

رساني، عدم  مشكل اساسي در روند امداد. گيرد د، ارائه خدمات امدادي با تأخير صورت ميموارد اورژانسي وجود دار
 كه منجر به تأخير است و محلي استانيهماهنگي و همكاري كافي ميان شعبات مختلف امدادرسان در سطوح ملي، 

كمبود . شود مي ديدگان تصادف  حادثهمداواي و ارائه نامناسب ديگر خدمات از جمله نجات و رسانيامداد
نيز بخشي از مردم از جاده و عموم  كنندگان  كمكهاي اوليه در ميان پرسنل امدادرسان، استفادهدربارههاي الزم  آگاهي

 . رود  به شمار ميمشكلاين 
 در موقعيتهاي مختلف” قبول ارائه خدمات امدادي حداقل سطح قابل“اي براي محاسبه  هيچ مقياس ويژه

 و  حداكثر زمان قابل قبول براي رسيدن آمبوالنس به محل حادثه پس از اعالم موقعيت اورژانسي مانند.وجود ندارد
 براي طراحي يك سيستم مناسب ، آگاهي از اين گونه اطالعات زماني. زمان معمول براي اعمال مداواي پزشكييا

 . ضروري استرساني  امداد
 

 اي   مسائل خاص منطقهـ١۴ـ٣ـ٢
 مشكالت اصلي •
  خاصفصولي در مسيرهاي عمومي و در طول ز تراكتورهاي كشاورزياد تردد  -
  توريستها در تعطيالت و برخي مقاطع زمانيزيادتردد   -

نداشتن نور كافي و دليل  به خاص فصولهاي برخي مناطق و در  عبور تراكتورهاي كشاورزي در جاده
ل و در طول فصآنتالياي جنوبي و غربيدر . ندك مي مشكالت ايمني بسياري ايجاد ،هاي نور در شب كننده منعكس
كنند كه وجود آنها علت بسياري از تصادفات عنوان  تردد مي) عموماً افراد خارجي(هاي فراواني   توريست،خاص

 . دشو مي
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  افق ديد -٣
  اساسياركان

ها و   طرح ائه در ار مهميركنافق ديد، . شود  ميترسيمآل ايمني در تردد   نهايي و ايدهشكلدر اين بخش 
 .يابدها و سياستمداران به فرآيند ايمني افزايش  ، رسانهمردم توجه شود ترسيم افق ديد موجب مي. باشد  ميها راهبرد

 

 زمينه  پيش-١-۳
 و در حدود دهند خود را از دست مي نفر بر اثر تصادفات رانندگي جان ٩٠٠٠در تركيه هر ساله حدود 

 نفر مجروح ۵٠٠ نفر كشته و بيش از ٢۵با آمار روزانه ه عبارت ديگر، اين كشور ب. شوند  نفر مجروح مي٠٠٠،٢٠٠
يا قربانيان نيز جوانان هستند كه اين شوند، بسياري از  برخي از مجروحان براي تمام عمر معلول مي. مواجه است
اي زيانهاي  ادهتصادفات ج. دهند  زندگي خود را كلي و يا جزيي از دست ميبزرگي ازبخش يا  و جان خود را

 هميليارد ليرميليون  ٢زيان مالي ناشي از اين تصادفات در حدود . آورد وارد مي به جامعه و شهروندان  اقتصادي جدي
 . رآورد شده استب) ١٩٩٩سال هاي   قيمت برپايه(تركيه در هر سال

. نيستقبول  موجه و قابل به هيچ وجه ،اي ونقل جاده اثر حمل تنها بردر هر سال وجود چنين فاجعه انساني 
، همه افراد مسؤول نگران باشدآماري   چنيندارايونقل هوايي  ديگر مانند حمل” نقلي و  روش حمل“اگر يك 

اي   باالي تصادفات جاده اما گويا چنين است كه هزينه. كنند ميهاي فوري اقدام  راهبرد و براي اعمال شوند مي
 . شده است ايي پذيرفته غيرقابل اجتناب جابج عنوان هزينه به

 بايد .است منفي مطمئناًمجروحان را تقبل كند؟ پاسخ   باالي تلفات وآمار ساليانهتواند اين  آيا ملت تركيه مي
رعايت امور ايمني مهمترين وظيفه هر شخص . كار گرفت ه اساسي بي راهكارهاي، اين فاجعه تلفاتبراي كاهش آمار

 ارگانهايها و  مه در اين امر سهيم هستند، مجلس و دولت، بسياري از وزارتخانهه. استاي  ونقل جاده  در حملسهيم
ها و مسؤوالن  فرمانداريوزارت آموزش ملي، وزارت بهداشت، ، ري، پليس و ژاندارماداره كل راهها مانند تيدول

ونقل،   حملهاي ركتش،  و تايرهاي بيمه، مراكز توليد سوخت شركت واردكنندگان خودروها،  ومحلي، توليدكنندگان
ريز  ها، سازمانهاي طراح و برنامه ها، مدارس، مسؤوالن خدمات امدادي، سازمانهاي مراقبتهاي پزشكي، رسانه دانشگاه

 كنندگان  استفاده، همهدر نهايت. اي دارند تر در تردد جاده  ايمنيها، همه نقشي اساسي در ايجاد موقعيتNGOو 
 . سزايي بر عهده دارند  نقش بهنيزصورت شخصي  هن با عابر وواران، موتورسوارانس رانندگان، دوچرخهاعم از جاده 

جـدا از  . وجود آيـد  ه بهبود وضعيت ايمني تردد و ديگر اهداف قانونمند جامعه تعادلي ب           مياندر حقيقت، بايد    
در .  صـورت گيـرد    ...هاي پزشـكي و     مراقبت ،ونقل، اصالحاتي نيز بايد در زمينه آموزش، رفاه اجتماعي         سيستم حمل 

ها الزم  ها، تجهيزات و ادوات هوايي در كنار توسعه و اصالح جاده    آهن، بندرگاه   ونقل نيز بهبود راه    داخل سيستم حمل  
  رونـد   در خـالل  . امروزه نياز به بهبود ارتباطات از طريق اينترنت و پست الكترونيكي نيز به شدت مطرح است               . است

 در كنـار   نيـز ) از نظر دسترسي، سرعت و غيره     (، بهبود سهولت حركت     ه با ايمني   در رابط  ونقل اصالحي سيستم حمل  
 .باشد  بسيار مهم ميونقل و همچنين كاهش اثرات محيطي  حمل كاهش هزينه
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، يعني سهولت تردد آورد به بار مي اقتصادي سودها و تردد بيشتر   جاده وجودشود كه  ميچنين عنوانغالباً 
 ايجاداز سوي ديگر افزايش تردد باعث . بيانجامد خصوصاً جوانان و افراد مسن  افراد، زندگيتواند به كيفيت بهتر مي

براي ايجاد بهترين صورت فراواني را ها موارد   جاده  در بخشبايد، پس شود آلودگي محيطي و تصادفات بيشتر مي
 البته ايجاد چنين تعادلي از .ر گرفتمند و با توجه به منابع موجود در نظنتعادل و سوددهي ميان تمام اهداف قانو

 مانند هايي  انگيزه برمبتني ، ترددييت قرار گرفتن ايمنولودر ا. نيست مسائل را در برگيرد، آسان همهآنجا كه بايد 
 . پذيرد ميحفاظت از جان انسانها و اجتناب از بروز جراحات جدي انجام 

 

  در ديگر كشورها ي ديدگاه ايمن-٢-٣
شامل ، اندازها چشماين . ستا     براي بهبود شرايط ايمني اتخاذ شدههايي گاه ديد كشورها، در بسياري از

ليتهاي  كه تنها در سايه انجام يك سري فعاهستنداي ايمن  ونقل جاده  به سوي سيستم حملراهبرديدهي  جهت
 ارايه شدهوئد با عناوين زير  ايمني سه كشور دانمارك، هلند و سانداز چشماي از  خالصه. مناسب، عملي خواهد شد

 : است
 ” هر تصادف يكي از بسيارهاست “:دانمارك -
 ” گيرمچشايمني  “:هلند -
 ”   صفر براي تصادفات انداز تعداد كشته چشم “:سوئد -

 

 ايمني  براي ي پيشنهادياندازها  چشم-٣-٣
  در يك دوره. دشوزخمي  صورت جدي بهاي كشور تركيه كشته يا  هيچكس نبايد در جريان تصادفات جاده

طرح پيشنهادي تنها  اين. قرار گيرداين طرح در راستاي اي بايد  ونقل جاده  سيستم حمله، ساختار و پايبلندمدت
، اهداف ايمني زير به عنوان مكمل مدت ميان در يك دوره .پذيرد ميصدمات مالي تصادف و جراحات سطحي را 

 : اند طرح فوق ارائه شده
 .صورت مداوم رو به كاهش باشد هاي بايد ب  مجروحان ناشي از تصادفات جاده وتلفاتار مش -
 . داده شودبيشتري لويت وكودكان ا و پذير جاده كنندگان آسيب بايد به ايمني استفاده -

 اهداف  به و منابع الزم براي دستيابينمودتنظيم را  ايمني  مياني اهداف، بلندمدتهبايد در طول يك دور
نسبت مؤثر  به هزينه يا فايدهبررسي نسبت . ت به كار گرفرا مناسبي راهبردد و هر نوع كرفراهم را  طرح پيشنهادي

 . ها قرار گيرد بندي برنامه لويتو در طول انجام هر طرح بايد راهنماي اها بودن هزينه
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 راهبرد -۴
  اساسي اركان 

 قالـب ها براي دستيابي به اهداف در  راهبرد همه. شود ته مي پرداخبلندمدت اهداف كلي و هدر اين بخش، به توسع  
 مختصـر براسـاس     اي  زمينـه   پيش،  راهبرد هر    ارائهقبل از   . هستندها    طرح هها الزم  راهبرد. شوند   مطمئن ارائه مي   يروش

 .  شده استارائهتجربيات كشور تركيه و ديگر كشورهاي خارجي 
 

  كليات -١-۴
  ترافيكينـ روند سيستماتيك ايم١ـ١ـ۴

 : شوند  صورت زير مشخص مي ه ناشي از آن بپيامدهايتصادفات و 
 .  و پيچيده هستنداضطراريبسيار   -
 . هاي متعددي وجود دارند كه از نظر صرف هزينه و نتايج متفاوت هستند راهبرد  -
 .گذارند  تأثير ميها بر فاكتورهاي ديگري نظير ميزان دسترسي، سرعت و مسائل محيطي راهبردبسياري از   -
 .  در اين مسائل سهيم هستنداشخاص حقيقي نيز و بسياري از سازمانهاي خصوصي و عمومي  -

 همـه  از سـوي     اهنـگ هـاي متعـادل و هم      راهبـرد ثر و مفيد مشكالت، انجام فعاليتها و ارائه         ؤبراي كاهش م  
. رسد  الزم به نظر مي   كامل  ستماتيك  براي دستيابي به اين هدف، ايجاد يك روش سي        . ست  ا هاي جامعه ضروري   بخش

 : زيراستمراحل داراي اين روش 
 مطالعه و بررسي وضعيت فعلي و تحليل مشكالت   ـ١
 ترسيم افق ديد ايمني ـ ٢
 ريزي برنامه ـ ٣

 ها راهبردتوسعه  •
 اجراييتوسعه فعاليتهاي  •

  طرحيتكميل و اجرا  ـ۴
 پيگيري و ارزيابي ـ ۵

 فرهنگـي،   وضـعيت صـوص وضـعيت آگـاهي عمـومي از ايمنـي ترافيـك،               مطالعات كلي درخ   ،مرحله اول 
له براسـاس آمـار   أبه عالوه اين مرحله به بررسي جزييات مس. شود  ميرا شامل  منابع موجود    نيز آموزشي و    ،اقتصادي

 .پردازد ثيرگذار بر ايمني ميأتصادفات و عوامل اصلي ت
ـ   را ايمنـي  بلندمـدت  و آل  نهـايي، ايـده    يماي س  كه ستي ا  ايمن انداز  چشم يك   شامل ترسيم مرحله دوم،    ه ارائ

 .كند مي
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 اجرايي كه در كنار آن فعاليتهاي       استاهداف كلي و بلندمدت       ه دربرگيرند راهبردمرحله سوم، شامل توسعه     
است ) مدت و يك طرح اجرايي      با اهداف كوتاه و ميان    (همچنين اين مرحله شامل تهيه طرحي     . نيز بايد طراحي شوند   

 .ف مورد نظر با بهترين روش تأمين شوندتا اهدا
بايد  ،براي بررسي احتمال بروز هر گونه مشكلي. شود مي تكميل و اجرا ، طرح ارائه شده،در مرحله چهارم

 . صورت گيرد نظارتبر روند اجرا 
در هاي تكميل طرح   كه بايد نتايج و هزينهاست اجراي طرح هارزيابي و پيگيري نحومربوط به مرحله پنجم، 

وردن اطالعات كلي از نتايج طرحهاي  دست آ ه در كنار بمورد نظر برآورد شده و هدف اثراتراستاي دستيابي به 
 . گوناگون مورد بررسي قرار گيرد
براي  . شونديا با تجديدنظر انجام  وجديدصورت  توانند به باال ميمراحل  هريك از پس از مرحله پنجم،

 : از جمله. است مورد نياز ...)ها، اطالعات و ها، مدل روش( متعددي هاي ابزاركور،مذ سيستماتيك  دستيابي به روش
 هاي ايمني  شاخص -
 مشكالتو تشخيص هايي براي تحليل  روش -
 هاي ارزيابي روش -
 سازي  چگونگي برآورد نتايج طرحهاي ايمن -
  تصادفات و پيامدهاي آن مالي مقادير -
 و ارزيابي ريزي، نظارت  هاي برنامه روش -
  ي اطالعاتهاي آمار تصادفات و بانك -

نشان اين ارزيابي، . است”  هدف و نتيجهروش مبتني بر“ريزي و ارزيابي،   ويژه برنامههاييكي از ابزار
 بايد انجام گيردمشخص    فعاليتمقدارد، براي مثال، چه نشو  تعيين مياي از مقادير براي زنجيره ، كه اهدافدهد مي

 دست آيد نتايجي بايد به، چه )دسرعت شوكه چه درصدي از زمان پليس بايد صرف امور نظارتي و كنترل  نمانند اي(
بايست كاهش  هاي آن مي مقدار از تصادفات و پيامد چه پايانو در )  چه مقدار كاهش يابد سرعت بايدمانند اينكه(

 ). وسيله اعمال قوانين سرعت هبراي مثال ب(يابد 
 

  راهبرد •
 كه دربرگيرنده ابزارها ، آن پيامدهاي يك روش سيستماتيك براي رفع مشكل تصادفات و عه و اجرايتوس -

  .باشد
 .” هدف و نتيجهروش مبتني بر “مبانيتوسعه و اجراي  -
هاي  و سايرگروه مربوطه مسؤوالنبه ارائه گزارش  در نهايت اجراي طرح و پيگيري و ارزيابي ،نظارت -

 .مند عالقه
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   جزئي و كلياهدافـ ٢ـ١ـ۴
 اهداف كلي •

اي ايمن با قابليت پاسخگويي به نيازهـاي در حـال             ونقل جاده   ايجاد يك سيستم حمل    ه موجود بر پاي   راهبرد
هـدف نهـايي ايـن      . شـد صورت كلي در بخش سوم بررسـي         ه ترافيك ب  انداز ايمني    چشم .سيستم است متغير  رشد و   
در راستاي دستيابي به اهداف ايمنـي         كه است ٢٠١١ سال   شديد تا حات  اي و جرا     كاهش اساسي تلفات جاده    ،راهبرد

 : آيد ميزير بدست 
 . يابدصورت مداوم كاهش  هاي ب  تصادفات جادهشديد يا مجروحان تلفاتآمار   -
 . داده شود بيشتريلويتوپذير جامعه و كودكان ا آسيب  كنندگان نسبت به ايمني استفاده  -

 

 هاي ايمني شاخص •
. ثرتر از اهـداف كلـي ايمنـي هسـتند         ؤ كاربردي بسيار مـ    اهدافهاي اخير، اثبات شده است كه          دهه در طول 

 :  شوند، از جملهبيانهاي مختلف ايمني  شاخصصورت  بهايمني بايد كاربردي اهداف 
  شديداتحا و جرتلفاتآمار نهايي   -۱
 جمعيت به نسبت تلفات و يا مجروحان صورت بهميزان خطر   -۲
 هشد موتوري ثبتايل نقليه وستعداد به  تلفات و يا مجروحان صورت نسبت بهزان خطر مي  -۳
 طي شدهكيلومتر ـ  نقليه  تلفات و يا مجروحان به وسيلهصورت نسبت بهميزان خطر   -۴
 آمار نهايي تصادفات گزارش شده  -۵
  موتوري  نقليه تصادفات گزارش شده به هر وسيلهتعداد  صورت نسبت بهميزان خطر   -۶

 از طريـق درج آمـار حقيقـي تلفـات در طـول هـر سـال                ،له تلفات أ اول، به محاسبه كلي بزرگي مس      شاخص
 . آيد  افزايش جمعيت و وسايل نقليه موتوري به حساب نمي،البته در اين شاخص. پردازد مي

 مجروحـان   نسبت تلفات و يا    است كه به صورت      ”خطر تهديدكننده سالمت  “ نمايانگر ميزان    شاخصدومين  
ش بخـ هاي بكـار گرفتـه شـده در           تواند با ديگر شاخص     اين شاخص سالمت براي مثال مي     . شود   بيان مي  جمعيت به

 محاسـبه  باشـد، اگـر تغييـر جمعيـت محـدود     . دشو مقايسه ، مختلفامراضتلفات ل امثبه عنوان   ،مراقبتهاي پزشكي 
 . تر خواهد بود راحت اولشاخص 

 خطـر “پردازد كـه       مي شده  ثبتبه نسبت هر وسيله نقليه موتوري       مصدومان  سومين شاخص به بررسي تعداد      
 . رسد  مناسب به نظر نميچندان مصدومان و بنابراين براي شرح موقعيت كند نميرا منعكس ”  سالمتيتهديدكننده

وضوع  م با درنتيجه در مقايسه با شاخص سوم كمي         .پردازد  ميكيلومتر  ـ   وسيله نقليه  شاخص به آمار  چهارمين  
 .كارايي داردكيلومتر ـ   نقليه اين شاخص تنها با در دست داشتن اطالعات قابل اعتماد در مورد وسيله.است تر مرتبط

له تصادفات از طريق آمار دقيق تصادفات گـزارش شـده در هـر سـال                أ كلي بزرگي مس   بيانشاخص پنجم به    
 .وري بستگي دارد وسايل نقليه موتتعدادطور ويژه به  ه بشاخصاين . پردازد مي
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 و بنابراين براي شرح وضعيت تصـادفات از         پردازد  ميتغييرات تعداد وسايل نقليه موتوري      به  شاخص ششم   
 .  استتر مناسبنظر كلي از شاخص پنجم 

   براساس آمار تصادفات و تلفـات بـه شـرح          ي شرح وضعيت ايمن   يها  ترين شاخص  كه، مناسب  در نهايت آن  
 :استزير 

  به جمعيت به تنهايي يا نسبت صدومانمآمار تعداد   -
 شده ثبت آمار تصادفات به نسبت وسايل نقليه موتوري تعداد  -
 كيلومتر در صورت وجودـ   نقليهبه نسبت وسيله) يا تصادفات (ميزان تلفات  -

بـراي    غيرمسـتقيمي نيـز    هـاي   هاي ايمني ذكر شده براساس تلفات و تصـادفات، شـاخص            عالوه بر شاخص  
شوند كه در ارتباط       ناميده مي  كاراييهاي    هاي غيرمستقيم به اصطالح،شاخص     اين شاخص .  وجود دارند  يمنبررسي اي 
 بايد به نحوي با آمـار تصـادفات و          كاراييهاي    اينگونه شاخص . روند  ميبكار  ”  هدف و نتيجه   مبتني بر “هاي    با روش 

هـاي     شـاخص  ايـن برخـي از    . تر خواهند بود  بها  ه   شاخص ،تر باشد    قوي اين ارتباط  هر چه    ، زيرا تلفات مرتبط باشند  
 :  ايمني عبارتند ازكارايي

 )و غيرهاز آن ميانگين آن، درصد تخلف (سرعت   -
 اطفال سرنشين محافظ استفاده از كمربند ايمني و ميزان   -
 استفاده از كاله ايمني ميزان   -
 مستيدرصد رانندگي در حالت   -
 ز درصد تخلف عبور از چراغ قرم  -
 )سواران ن و دوچرخهاخصوصاً براي عابر( نور در زمان تاريكي  كننده منعكس هاياستفاده از ابزارميزان   -

   

  پيشنهادي جزئياهداف •
 نياز به اطالعات قابل اعتمـادي در مـورد آمـار تصـادفات و تلفـات و                  ،هاي بررسي ايمني ذكر شده      شاخص

رود، چراكـه آمـار    وضعيت كنوني يكي از مشكالت اساسي به شـمار مـي   در آنهاخطرات ناشي از آنها دارند كه ارائه      
موجود شده  طيكيلومتر ـ   نقليه و تنها اطالعات محدودي در مورد وسيلهرد نداقابل اعتمادي وجودتلفات و تصادفات 

 بـا   .اسـت  يك سيستم مناسب آماري ضروري        تهيهايمني، ابتدا   ي مختلف   ها   شاخص  اهداف و  براي بكارگيري . است
 : اند  ارائه شده،١٩٩٩ با توجه به آمار سال ،زيرجزئي در نظر گرفتن اين مهم، اهداف ايمني 

 درصد كـاهش    ۴٠،  ٢٠١١ سال   در درصد و    ٢٠ حداقل   ٢٠٠۶ سال   درناشي از تصادفات     تلفاتآمار نهايي   ـ  ١
 . يابد

 ،٢٠١١ سـال    در  و  درصد ٢٠داقل  ، ح ٢٠٠۶ سال   درها    پذير جاده   آسيب كنندگان   استفاده تلفاتآمار نهايي   ـ  ٢ 
 . يابددرصد كاهش  ۴٠ حداقل

 حـداقل   ٢٠٠۶ سـال    دربايـد   ) ٠ــ ١۴در سـنين    (اي     در ميان كودكان بر اثـر تصـادفات جـاده          تلفاتآمار  ـ  ٣ 
 .  درصد كاهش داشته باشد۵٠ حداقل ٢٠١١درصد و در سال ۲۵
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 كلي بايـد بـه      نياهداف ايم . را تعريف نمود  ري  اهداف ايمني بيشت  توان    ميدر صورت وجود يك سيستم آماري بهتر،        
  .دنشوتقسيم هستند، مختلف اطق  و من، ارگانهامناسب بخشهاكه تري  اهداف كوچك

 

 راهبرد •
  بـه آن و    ، خطـرات احتمـالي مربـوط      تلفات تصادفات،   ، يك سيستم آماري درخصوص ايمني ترافيك       ـ تهيه 

 .يه، رانندگان و همچنين اجراي قوانين و غيره، وسايل نقلها  جادهاطالعات آن با ايجاد ارتباط
  اطالعات قابل اعتماد و مطمئن زماني كه اهدافتر  دقيقو اجراي   توسعه  بكارگيري اهداف ايمني پيشنهادي،     ـ  

 .باشددست  در 
 .هدف و نتيجهمبتني بر هاي  روشاستفاده در  براي ، ايمنيكاراييهاي   شاخصـ تهيه و بكارگيري

 

  بهينه هاي  لويتوكلي و ا راهبرد ـ٣ـ١ـ۴
 كه كند، تمركز مي بر مؤثرترين فعاليتهارا مورد توجه قرار داده و ي  اساسي ايمنمفاهيم ي كلي، تمامراهبرد

 .   دربر داردفنيو چه از نظر  مديريتيـ  سازماني را چه از نظر موضوعاتي
 

 مديريتي ـ  موضوعات مرتبط سازماني •
 ونقل بهبود سياست حمل -
 گرش به ايمنيبهبود ن -
 ساماندهي، هماهنگي و همكاري بهتر -
 باالبردن كفايت و صالحيت كارمندان ذيربط در امر ايمني -
 ايمني بودجه و پشتيباني مالي از فعاليتهاي افزايش -
 ي اطالعاتهاي بانكو  آمار تصادفات بهبود -
  ايمني زمينهو توسعه در بهبود تحقيق  -
 ـ مديريتي ساير فعاليتهاي سازماني -

 

  مرتبط فنيضوعاتمو •
 ونقل ايل نقليه از مدلهاي مختلف حمل سهم وسافزايش -
 )بين شهريهاي داخل شهري و  در جاده(تر  زيرساخت ايمن -
 تر ايل نقليه ايمنوس -

پذير،  آسيب كنندگان اطفال، نوجوانان، متقاضيان گواهينامه رانندگي، استفاده (ي بيشتر كاربرانايمن -
 ) اطالعات و اقدامات ايمنيمشروبات الكلي، مواد مخدر و  كنندگان استفاده

 تر ترافيكي بهمقررات -
 و پرخطر آميز رانندگي مخاطرهكاهش سرعت و  -
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  ايمنيتجهيزاتافزايش استفاده از  -
  و مراقبتهاي پزشكيامدادرسانيباالبردن سطح  -
 ثبت وسايل نقليه و صدور گواهينامه رانندگي بهبود  -
 تر  ايمنتجاريونقل  حمل -
  نوينوريافن استفاده از -
 اي كاهش مشكالت منطقه -

 براي . است  و راهكارهاي مناسب در مورد آنها ارائه شده بررسي و ارزيابي شدهموضوعات، مجموع اين
انجام اين . شوند به شرح زير معرفي ميفعاليت ، هفت ها فوري طرح توانايي الزم براي اجراي به دست آوردن

  .دهد هاي ايمني مطرح شده شكل مي  برنامههمهي فعاليتها زيرساخت پايه را براي اجرا
 برخوردار سياري ارگانهاي مديريتي براي موفقيت اين طرح از اهميت ب وهمكاري مجلس، دولتـ ١

 ارائه گيرندگان كشور تصميماي به  بنابراين، با توجه به لزوم شروع فوري آنها، بايد اطالعات ويژه. است
 درخصوص سرعت و اقدام عمومي، يكيدو . انجام گيردم مرد ي برتأثيرگذار براي اقداماتي و ودش

 بايد به اقدامات اين  نحوه طراحي.آغاز شوند ٢٠٠٢تا اوايل سال بايد استفاده از كمربند ايمني ديگري 
اجرا ، دقت در نحوه تهيه. گردد گاهي عمومي در مورد ايمني ترافيك افزايش آاي باشد كه منجر به گونه

ها  ها و رسانهNGOگذاران خصوصي،  سرمايه. از اهميت زيادي برخوردار است ،اقداماتن و ارزيابي اي
 . نيز تا حد ممكن بايد به اجراي اين طرح ياري رسانند

 از جمله فوريتها كارا هدر راستاي حمايت و تقويت سازمان ملي ايمني ترافيك، تأسيس يك دبيرخانـ ٢
.  دولت و مجلس باشدشوراي ايمني و همچنينر خدمت دو اين مركز بايد پس از احداث د. باشد مي
. است در اين دبيرخانه الزم ،هاي مربوط به ايمني  رشتههمهگيري از كاركنان ورزيده و باتجربه در  بهره

است در ابتدا، دبيرخانه مجبور .  و شروع به كار كندود تأسيس ش٢٠٠٢اين دبيرخانه بايد تا اواخر سال 
پس از گذشت چند . بهره گيرد كمكي صورت به ها و دانشگاهدرگير ر سازمانهاي از برخي پرسنل ديگ

هايي  به عنوان قدم بعدي، بايد بررسي. التحصيالن دوره ايمني ترافيك استخدام خواهند شد سال، فارغ
 . ت مديره ايمني ترافيك انجام پذيردأيك هيتأسيس پيرامون امكان 

هاي ايمني، بكارگيري كاركنان ماهر و باتجربه از اهميت بااليي   برنامههمهبراي كسب موفقيت در ـ ٣
 بايد به يسازي براي تقويت آموزش دانشگاهي در زمينه ايمن بنابراين، مراحل آماده. برخوردار است

هاي ايمني خاصي نيز بايد براي كاركنان فعلي بخش ايمني فراهم  آموزشبه عالوه . سرعت انجام گيرد
.  مهندسي و علوم رفتاري باشد اعم از،ها رشته تمامي هانشگاه بايد در برگيرندآموزش مقطع د. شود

 در ابتدا و ترجيحاً كمي پس از . آغاز به كار كند٢٠٠٢اولين دوره آموزشي جامع بايد از ترم پاييز سال 
 .  بايد امكان دعوت از اساتيد خارجي فراهم آيد،كار آكادمي هشروع ب
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 در دست داشتن ،هاي اجرا شده عيت ايمني و همچنين ارزيابي نتايج برنامه وضروز نمايش بهبراي ـ ۴
در خصوص گردآوري چنين اطالعاتي بايد اقدامات با . استاطالعات قابل اعتماد و مطمئن ضروري 

 ترجيحاً و فراهم باشد ٢٠٠۴از ژانويه سال بايد  ي ايمنيبانك اطالعات. سرعت هر چه بيشتر انجام پذيرد
 .نيز داشته باشد سال گذشته را ۵فات آمار تصاد

 احداث مركزي ،در همين راستا.  است برخورداراي ويژه اهميت  از ايمني نيزها و اطالعات روشبهبود ـ ۵
 انجام ٢٠٠٢افتتاح اين مركز بايد تا آخر سال . ، ضروري است)R&D(  و توسعهبراي انجام تحقيقات

 . گيرد
ثر و ؤرساني م  اطالع،با وجود ساختار سازماني كنوني. يار مهم استبس ايمني رساني در زمينه ـ اطالع۶

اولين مراحل اين طرح . بايد تقويت شوند رساني اطالعبنابراين سازمانهاي . نيست پذير امكانباكيفيت 
 .د انجام گير٢٠٠٢بايد تا آخر سال 

مني، خصوصاً در بلندمدت بهبود آموزش ايمني ترافيك در مدارس مطمئناً تأثير مثبتي بر وضعيت اي ـ۷
ديده و تجهيزات   تعليمربيانگيري از م آموزان، بهره  با سن دانشناسبت مبنابراين مطالب آموزشي. دارد

 . لويت قرار داردومناسب آموزشي در ا
 

 راهبرد •
 نهاي اجرايي نسبت به ايمنيا ذيربط در مجلس، دولت و سازممسؤوالنباالبردن سطح آگاهي و عالقه  -
هـا در     در كنار انجام بررسـي     ، ايمني حاضر   خدمات به دو شوراي     ارائهيس يك دبيرخانه ايمني براي      تأس -

   ايمني   ت مديرهأخصوص امكان ايجاد هي
هاي مخصوص كاركنان ذيربط      هاي آموزش دانشگاهي در خصوص ايمني و برگزاري دوره          تقويت دوره  -

 در امر ايمني 
  در سطح مليي ايمنهمطمئن و جامع در زمين بانك اطالعاتي ه و توسعايجاد -
 )R&D(  ايمني ايجاد يك مركز ملي تحقيقات و توسعه -
  ايمنيرساني درخصوص اطالعتقويت سازمانهاي  -
  در مدارسيهاي آموزشي در خصوص ايمن بهبود سطح دوره -

 

  مديريتيـ  سازمانيفعاليتهايـ ٢ـ۴
 ونقل بهينه هاي حمل  سياستـ١ـ٢ـ۴

 بايـد در    و امر مهمي است  هاي ملي     در نظر گرفتن سياست    ،ونقل بدون نقص    يك سيستم حمل   هعبراي توس 
 دسترسـي آسـان، سـرعت، كـاهش         ماننـد  ( قوانين كلي مديريتي و چگونگي توسـعه سيسـتم و اهـداف آن             هبرگيرند
هـا پرداختـه شـود،       آن  مهمي كه بايد در اين سيستم به       موضوعات.  باشد )هش اثرات محيطي  وكاونقل    هاي حمل   هزينه
 و  اصـول  .است عوامل ديگر   درقياس با  نسبي ايمني    گذاري و ارزش  ونقل  وسايل نقليه مختلف حمل    تعادل ميان    ايجاد
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هاي ارائـه شـده       ها و برنامه   سياست. شوند  مدت اجرا    مدت و ميان  بلندصورت طرحهاي    ه ب توانند  مياهداف پيشنهادي   
 .همگام شوند و در مواردي نيز با اطالعات روز يرندي قرار گمورد بازبيندر فواصل زماني مشخصي بايد 

  

  راهبرد •
 ونقل جامع در سطح ملي توسعه و اجراي يك سياست حملـ 

 

 ها نسبت به ايمني  ـ بهبود ديدگاه٢ـ٢ـ۴
. ارزشمند است وجود آگاهي و عالقه نسبت به فرآيند ايمني در راستاي دستيابي به اهداف اين پروژه بسيار                 

 . باشـد  هـا و مراكـز مختلـف اجرايـي          و محرك شركت  گذاري را تسهيل كند       تواند عالقه به سرمايه      عمومي مي  آگاهي
توجـه و    .كند  تر جلب     ها و بروز رفتار ايمن      ها و هزينه    پذيرش بيشتر محدوديت  براي  را  جاده  كاربران     عالقه چنينهم

 رفع ايـن    جهت در   هاييتالش .رسد  ني حياتي به نظر مي    رتبه از فرآيند ايم     عالي مسؤوالنحمايت فعال سياستمداران و     
اصالحات در زمينه ايمنـي     هستند، صورت گرفته تا اين موضوع كه         سرنوشت   مولودسوءتعبير كه تصادفات و تلفات      

 .، نهادينه شودها جلوگيري كند تواند از بروز برخي هزينه مي
 

 راهبرد •
  ترافيك  مني نسبت به تصادفات و ايحساسيتافزايش آگاهي و   -
  اقدامات ايمني انجامدر نتيجهها   برخي هزينه درجويي رساني در مورد صرفه اطالع  -
 

  ساماندهي بهينهوـ هماهنگي و همكاري ٣ـ٢ـ۴
كـه   بررسي يك   نتايج. در يك كشور از اهميت زيادي برخوردار است       ترافيك   ايمني   سازماني بخش ساختار  
 :  كهكند  مشخص مياخيراً انجام شده،

نهـا تحـت   ا و در هماهنگي بـا ديگـر ارگ     باشد بايد كامالً مشخص     ي و نحوه رهبري فرآيند ايمن     مسؤوليت  -
 . نظارت يك سازمان واحد صورت پذيرد

 . لويت بعدي قرار گيردوها بايد در ا  جادهنظارتيو مديريتي  هاي بخش ميانايجاد يك رابطه دو طرفه   -
 كلي پـروژه  مسؤوليتصورت  در غير اين. هاي محلي است وفقيت طرح ، اساس م  هاي چند جانبه    همكاري  -

  .هاي كليدي باشد محدود به وزارتخانهبايد 
 بايـد از    ، ايمنـي  هـاي   توسـعه سياسـت   در جهت    فني جامعه  بهبود بخشيدن به مشاركت اقتصادي و        براي  -

 . شوداستفاده فنيهاي  كميتهو  فعال  كاريهاي گروه
اين افراد بايـد بسـيار فعـال و         . دارند موفقيت نقش بسيار مهمي در دستيابي به        شوراهاها و      كميته ياعضا  -

 . هماهنگ عمل كنند
 . ضروري است  باشد، و پشتوانه مالي مكفيكه داراي توان فنيتأسيس دفتر مركزي ايمني ترافيك   -
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 ايمنـي   مسـؤوليت   داراي   از يـك وزارتخانـه      اسـت   و عمومي رايج در يك كشـور عبـارت         سازمانيساختار  
بـه عـالوه،    . كامل براي همـاهنگي وظـايف و فعاليتهـا         مسؤوليت داراي ملي ايمني ترافيك     شورايصورت كامل يا      به
را بـر عهـده     خود  هاي خاص      بخش مسؤوليتطور معمول سازمانها و ارگانهاي ديگري نيز در اين راستا فعالند كه              هب

، وزارت بهداشت و وزارت آموزش ملـي نـام       راههااداره كل    مانند پليس،    ارگانهاييتوان در كشور تركيه از         مي .دارند
هـاي مختلـف از       در زمينـه  ( منابع مطلوب    :بايد اين موارد را در اختيار داشته باشد        ايمني ترافيك    مسؤولسازمان   .برد

، توانايي  قرار گيرد موقعيت برتري كه مورد احترام و توجه         ،) تجهيزات مورد نياز   سرمايه و جمله صالحيت كارمندان،    
 .دولتپذيري در كنار حمايت قوي مجلس و  مسؤوليتو  نفوذ كافيها،  مسؤوليتالزم براي انجام 

و خصوصـي  بخـش  گذاران   مربوطه از جمله سرمايهمسؤوالن سازمانها و همه بايد دستيابي به موفقيت،    براي
اين دليل اهميت دارنـد     محلي بهمسؤوالن. نندهمكاري ك محلي  استاني و    مسؤوالن با )هاNGO(سازمانهاي غيردولتي 

، با توجه به مسائل ذكـر شـده        .كنندگان انجام گيرد    كه بخش مهمي از فعاليتهاي ايمني بايد در رابطه نزديك با استفاده           
 : ند كشور تركيه مطلوب  براي بهبود شرايط ايمنيهاي زير گزينه

      ،اندازي يك واحد ايمني  در كنار راه، كاملمسؤوليتبا  بخش ايمني  رهبرعنوان به اي  وزارتخانهـ تعيين١
 : از جمله

  در داخل وزارتخانهايمني خاصيك واحد  -
 ) راههااداره كل پليس و مانند  ( و قدرتمند موجودمسؤوليكي از مراكز  -
 ” ت مديره ايمني ترافيكأهي“نام بهجديد مركز بانفوذي  -

از  (HTSC) راهها ايمني بزرگشوراي همچنينو  (SHSC) راههابزرگترافيك  عالي ايمني شورايتقويت ـ ٢
دو  اين  اندازي دبيرخانه  در كنار راه.روذكم شورايها در دو مسؤوليت و تفكيك وظايف و عريفطريق ت
 اليق و باتجربه در ي كارمندانبايد داراي و اين دبيرخانه وظايف مهمي بر عهده خواهد داشت ،شورا
 .باشدي هاي ايمن  زمينهتمامي

 صورت مستقل  به” هيأت مديره ايمني ترافيك“اندازي يك  راهـ ٣
چه  دليل آن به. دهند  به كار عادي خود ادامه مي،درگير در اين زمينه سازمانهاي عمومي ها، در تمام اين گزينه

 همچنين. رسد  مياندازي يك وزارتخانه واحد و رهبر مشكل به نظر ، راه شد حال درخصوص قوانين ترافيك گفته تابه
، حمايت و تقويت مانده حل باقي بنابراين در اين زمان تنها راه.  يك هيأت مديره مستقل نيز آسان نخواهد بودايجاد
 يك هيأت تأسيس، مطالعاتي براي ارزيابي بلندمدتدر شود  پيشنهاد مي .است يك دبيرخانه يجادتوسط اشورا دو 

وزيري   و تحت نظارت دفتر نخستي مرتبطها  وزارتخانهناظر بر فعاليت ،يمني در امر امسؤولمديره كامالً مستقل و 
 يا خير خواهد بودمفيد د كه آيا يك هيأت مديره كامالً مستقل شوطي اين مطالعات بايد كامالً مشخص . انجام گيرد

لي اين هيأت مديره تواند يكي از اعضاي اص  ايمني ترافيك پيشنهاد شده، مي درصورت مثبت بودن جواب، دبيرخانه
 :  از استعبارتمباني آن  كه   و دبيرخانه ارائه شدهشورا دو  اينبرخي وظايف. باشد

 .گيرد ها و مفاهيم ايمني در تركيه را برعهده مي گيري  كامل تصميممسؤوليت SHSC ـ
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شـنهادها و سـاير     ، پي ها راهبرد اجراي    زمينه  ، بررسي، فراهم آوردن پيش    سازي  آماده بايد در راستاي     HTSCـ  
گيـري و مفـاهيم    تصميم مسؤوليت HTSCهمچنين  . كند همكاري   SHSCبا   ،گيري  مفاهيم مهم در تصميم   

 . گيرد ميبر عهده قرار ندارد،  SHSCكه در محدوده   راپراهميت  ايمني نه چندان
 كنـد و  كمك گيري براي تصميماز طريق فراهم آوردن شرايط اوليه       شوراي مذكور   دبيرخانه نيز بايد به دو      ـ  

اجراي تصميمات دو شورا را درصورتي       مسؤوليتو   بدهد    پيشنهاد مشاوره و به مجلس و دولت     همچنين  
 .كه هيچ سازماني داوطلب نباشد، بر عهده بگيرد

 بازبيني و امكانهمچنين . باشدضروري ذيربط وظايف سازمانهاي عمومي در  تجديدنظر ممكن است
وجود سازي اقدامات  در راستاي بهينه ،سهيم در موضوع ايمني محلي  استاني وهاي سازمانعملكردتجديدنظر در 

 . دارد
 

 راهبرد •
  ايمني شوراي دو  تركيب و ، وظايفبازبيني عملكرد  -
 ، دولت و مجلس شوراهادبيرخانه ايمني ترافيك براي حمايت تأسيس   -
  يايمنملي تقويت سازمان   -
  وظايف سازمانهاي دولتي مربوطه  وديدنظر در عملكردبازبيني و در صورت لزوم تج  -
 استاني وظايف و همكاري سازمانهاي ايمني محلي و ،نظر در عملكرد بازبيني و در صورت لزوم تجديد  -
  ها  ها و رسانهNGOخصوصي، بخش گذاران   با سرمايه همكاري  -

 

  هاي كاركنان بخش ايمني افزايش مهارتها و قابليتـ ۴ـ٢ـ۴
 مسؤوالنهاي اجرايي از سوي   در پروژهمشاركت  و همكاريان دادن شايستگي و تجربه و عالقه بهنش

 بهبود وضعيت موجود، بهبود آموزش دانشگاهي در زمينه ايمني در كنار رشد و براي .بسيار ارزشمند خواهد بود
 جذاب هاي  موقعيت،ايمنيكار در زمينه  به مندان عالقهبه عالوه، بايد براي . بسيار مؤثر است ،آموزشيتوسعه منابع 

 .  فراهم آيدشغلي
 

 راهبرد •
هاي    دانشگاهي و برپايي دوره    هاي  آموزش به وسيله بهبود  افزايش صالحيت كاركنان ذيربط در امر ايمني          -

 ويژه
 منـدان بـه بخـش    عالقـه براي شغلي   جذاب   هاي   فراهم آوردن موقعيت    و افزايش تعداد متخصصان ايمني     -

 ايمني
  ايمني اجتماعي كار در زمينهباالبردن سطح  -
 شركت در تجـارب   والمللي بيندر سطح براي شركت در رخدادهاي ايمني مهم     داخلي  اعزام متخصصان     -

 ايمني همكاري در مفاهيم المللي با  بين
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 ـ بهبود بودجه فعاليتهاي ايمني۵ـ٢ـ۴
 :دشو بودجه فعاليتهاي ايمني در حالت كلي از منابع زير تأمين مي

 ) ها، پليس، مراقبتهاي پزشكي، آموزش مدارس  جادهمصارفبراي  (ملي، استاني و شهرداريبودجه   -
 و الستيكها، تعلـيم  ABSهوا، ترمز  كمربند ايمني، كيسه مانند تجهيزات ايمني ازقبيل   (هاي خصوصي    بخش  -

 )  صدور گواهينامه و معاينه فني خودروهارانندگان،
 ) گذار هاي بيمه از جمله سازندگان خودرو، واردكنندگان، شركت(هاي خصوصي  گذاري سرمايه  -
-NGO   داوطلب ايمني  سازمانهايمانند(ها ( 

 غالباً عمده بوده و ممكن است ،شود هاي خصوصي پرداخت مي الزم به ذكر است مبالغي كه توسط بخش
 :استپذير  ايمني از طرق زير امكاندر بخش افزايش پشتوانه مالي . برخي موارد از منابع عمومي بيشتر باشددر 

 ها يدارشهر و ملياستاني، تخصيص پشتوانه مالي بيشتر از بودجه   -
 هاي جبراني  به جاي بودجهكننده از تصادفات هاي جلوگيري راهبردتخصيص دوباره و بيشتر بودجه به   -
  در اين زمينه به پرداخت بيشتر جادهكاربرانايمني و اجبار ” تجاري كردن“  -
 المللي هاي توسعه بين براي توسعه و گرفتن وام از بانكي كمك تقاضا  -

 سازي  شفافزمينه بهتر و    پيشهاي تقويت پشتوانه مالي از سوي عموم عبارت است از ايجاد  يكي از روش
ي كه بخشباشد اصل بر مبناي اين تواند  ميبه ايمني براي مثال تخصيص بيشتر بودجه  .يايمنگذاري در  سرمايه فوائد

 : توان از طرق مختلف، تجاري كرد امر ايمني را مي. دشوهاي ايمني  راهبردها صرف  بودجه نگهداري جادهاز 
 تحميل موارد ويژه ايمني به بيمه و درج در حق بيمه   -
هاي سرعت غيرمجاز بايد به امور ايمنـي پلـيس تخصـيص              براي مثال، جريمه  (” عمبالغ به مناب  “بازپرداخت    -

 ) يابد
د شو ها مي   ها كه باعث فراهم آمدن يك منبع مالي مجزا براي بهبود شرايط جاده               حاصل از جاده   درآمدرشد    -

وي از سـ ماننـد پرداخـت عـوارض    (باشـد   سـازي نيـز     هـاي ايمـن    راهبـرد  دربرگيرنـده اجـراي      تواند  و مي 
 ) جاده، پرداخت ماليات سوخت، هزينه ثبت وسايل نقليه و صدور گواهينامه كنندگان استفاده

 خدمات ايمني دولت، بـراي مثـال از طريـق افـزايش      زمينهصرف درمتخصيص هر چه بيشتر بودجه براي         -
 ) خودروها  بهبود معاينه فنيمانند(استانداردهاي ايمني 

 يها حداقل درخصوص برخي فعاليتهاي ايمنNGOي خصوصي و ها گذاري حمايت سرمايهجلب   -

هاي ايمني  راهبرد” افزايش بودجه“تواند به   مي،تر از بودجه موجود ثرتر و كاملؤ ذكر است استفاده مشايان
 . كمك كند

 

  راهبرد •
  ايمنيبراي راهكارهاي قابل حصولمؤثرتر از بودجه  استفاده  -
  استانهاها و  ها، فرمانداري يباالبردن بودجه ايمني شهردار  -
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  يا خيرهست براي درآمدسازي ي راه مناسب،ايمني” سازي تجاري“كه آيا  بررسي اين  -
 ها NGOهاي خصوصي و  گذاري افزايش بودجه با استفاده از سرمايه  -

 

  آمار تصادفات وهاي اطالعاتي   بهبود بانكـ۶ـ٢ـ۴
 ي ابزار، براي ارزيابي هدفمند مشكالت ترافيكي و تصادفاتوجود اطالع دقيق از آمار تلفات و تصادفات

وجود چنين اطالعاتي . باشد  مي ،اقدامات و ارزيابي طرحهابراي اعمال دار  لويتوضروري در كنار شناخت مكانهاي ا
شامل اين اطالعات بايد . استالزم را به كار گيرد، هاي مناسب  راهبرد كهبراي تشخيص هدف و تجهيز سيستمي 

ها، ترافيك، وسايل   ميان آمار تلفات و تصادفات از يك سو و جادهبتواند و باشد ها جادهتمام تلفات و تصادفات 
ارائه . وجود آورد هاي ب  و موقعيتهاي آب و هوايي و غيره از سوي ديگر رابطهنظارت پليسنقليه، دارندگان گواهينامه، 

. آيد  ايمني به حساب ميطرحهاي يت موفقعامل مهمي در ،ها تجزيه و تحليل آنودقيق آمار تصادفات و تلفات 
 شاخصالمللي  براي بررسي تلفات از نظر بين. استهاي صحيح آماري نيز بسيار پر اهميت  استفاده از شاخص

” مجروحان جدي “جاي به”  در بيمارستانشدگان بستريتعداد  “شاخص ،روزه و براي ارائه آمار مجروحان٣٠دوره
 .تاستر  مناسب

 

 راهبرد •
 ري و ژاندارم  پليس بهبود هماهنگي ميان      و  اعتماد در سطح ملي    قابل اتيتوسعه و تكميل يك بانك اطالع       -

  در مورد گزارش تصادفات وزارت بهداشت همچنينو 
 . ها و ترافيك   يك كتاب آمار ملي ساليانه در مورد تصادفات، جادهتهيه و چاپ  -
”  در بيمارسـتان   شـدگان  بسـتري تعداد   “شاخصكه آيا      بررسي اين   و فات روزه آمار تل   ٣٠ اجراي شاخص   -

 باشد” مجروحان جدي“شاخص تواند جايگزين  مي
  آمار تصادفات ثبت هاي مربوط بهبهبود كيفيت گزارش  -
 هاي پيشرفته تحليل تصادفات بهبود و تكميل روش  -
  كيلـومتر  - وسيله نقليه  هاي  شاخصنظرگرفتن  خطرات، خصوصاً با در   ميزان بروز   بهبود اطالعات در مورد       -

 .كيلومتر - يا نفر
 

 ) R&D(تحقيقات و توسعه در زمينه ايمني بهبود ـ٧ـ٢ـ۴
 از و است بيشتر   ايمنيزمينه الزم در هاي  آگاهيدست آوردن راهي مهم براي به) R&D(تحقيق و توسعه 

  :طرق زير حاصل شود
 المللي خارجي از طريق مطالعه و بررسي مقاالت ايمني بيندست آوردن اطالعات از كشورهاي  هب  -
 خارجيتحقيقات  براي ارزيابي نتايج ويژه به ،محلي ايمني انجام تحقيقات  -
  بهبود روند توسعه و تحقيقهدفالمللي با   بينهاي همكاريشركت در   -
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اجراي يك . وري و تحليل شوند آ ع بايد جم، ايمني در آيندههاي توسعه برنامهاطالعات پايه مورد نياز براي 
 اثراتاي،   جادهتصادفات در تصادفات، عواقب دخيل با درنظر گرفتن عوامل ي در آيندهبرنامه تحقيقاتي متمركز ايمن

 . رسد  بالقوه الزم به نظر ميهاي شاخص موجود و هاي شاخص
 

 راهبرد •
  زمينه ايمني ترافيكاحداث يك مركز ملي براي انجام فعاليتهاي توسعه و تحقيق در  -
 افزايش پشتوانه مالي و بودجه تخصيص يافته به امر توسعه و تحقيق   -
 عوامل  همچنينها و      دانشگاه و )R&D(بين سازمانهاي تحقيق و توسعه    بهبود روند هماهنگي و همكاري        -

  اجرايي
 تحقيقات ايمني اي براي اجراي توسعه و توسعه و تكميل برنامه  -
 المللي توسعه و تحقيقات ايمني  بينهاي همكاريشركت در   -

 

 مديريتيسازماني و ديگر فعاليتهاي ـ   ٨ـ٢ـ۴
كننده بايد براي تجهيزات مربوط به  اي كه مصرف هزينه. ند متعددي بر ايمني تأثيرگذارسازمانيفعاليتهاي 

 از آن ،گذار هاي بيمه ه از سوي شركتهاي ايمني بپردازد يا امتيازات مختلف ارائه شد  كاله والستيكها مانند ايمني
  .اند جمله

 

  راهبرد •
  . تجهيزات ايمني مناسب است يا خير براي،آنپايين يا ميزان ) VAT( كاهش مالياتكه آيا  بررسي اين  -
 و آمـار تصـادف      ها باتوجه به گزارشـ    ،بيمه خودروها حق  تغيير قوانين موجود در مورد      كه آيا     اينبررسي    -
 .مناسب است يا خير ،انندگانها و رروخود

 

 ـ فعاليتهاي تكنيكي٣ـ۴
 ايل نقليه ـ بهبود سهم وس١ـ٣ـ۴

ونقل عمومي، خصوصاً جابجايي   حمل.ونقل نمايانگر سطوح متفاوت ايمني هستند هاي متفاوت حمل روش
هاي  كي از روشبنابراين ي. دارداي  ونقل جاده وسيله قطار، در حالت كلي ايمني بيشتري نسبت به حمل همسافر ب

يكي ديگر از . استتر   ايمنهاي روشاي به  ونقل جاده  از حملسهمي انتقال  ناشي از آن،كاهش تصادفات و تلفات
  e-mail ونقل مسافر با استفاده از ارتباطات مخابراتي مانند  حملجايگزيني ،اي ونقل جاده هاي كاهش حمل روش
 . است

 راهبرد •
 اي، خصوصاً در بخش جابجايي كاال ونقل جاده  كاهش حملبه منظور ونقل هاي حمل بهبود سيستم  ـ
  كاهش تردد خودروهابه منظورونقل عمومي  حملهاي  سيستمبهبود   ـ



    

 ٥٥                                                                                            برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه   

 

 ) كليبه طور (تر راه  زيرساختهاي ايمنـ٢ـ٣ـ۴
 تأكيد ،ز كشورهاي اروپاي غربي       در بسياري ا. نيستها بهترين پاسخ به رشد ترافيك  احداث جادههميشه 

، تراكم خيز نقاط حادثهبرطرف كردن براي لويت قائل شدن واي موجود و ا  جاده بيشتر متوجه استفاده بهينه از شبكه
 :  كهدهد نشان مي تحقيقاتي كه در بسياري كشورها صورت گرفته نتايج. استخودروها و مشكالت محيطي 

 . تصادفات را كاهش دهد شدتتواند خطر و   مي، ترافيكمهندسيطراحي بهينه جاده و  -
 . صورت گيردبيشتري ترافيك تأكيد تقاضا و هاي هدفمند ايمني و مديريت   برنامهبربايد  -
  دركنار بهبود،سازي ترافيك مهاي محلي و آرا ريزي هاي محلي، بايد به برنامه در خصوص خيابانها و جاده -

 .توجه بيشتري نمودسواران   ن و دوچرخهاوضعيت تردد عابر
  :ها و خيابانها به عوامل متعددي بستگي دارد، از جمله  جادهيايمن

 طراحي   -
 ساخت    -
 تجهيزات   -

  و كنترل ترافيك مقررات  -
 تعمير و نگهداري و مديريت   -

امكان انجام شود و درصورت خروج خودرو از جاده،  انتظارات رانندگان متناسب باطراحي جاده بايد 
تجهيزات .  مناسب به رانندگي كمك كندي جاده بايد با ايجاد سطح اصطكاك ساخت. د را فراهم كن آنبازگشت

از جمله اين تجهيزات، . را كاهش دهندعواقب تصادفات  و راننده تأمين كنندبراي ديد مناسب را امكان اي بايد  جاده
سازي ترافيك در راستاي  مي آرادر طول دهه اخير راهبردها. هستندها  ها، تابلوها، چراغها و گاردريل گذاري نشانه

قوانين ترافيكي و نحوه كنترل ترافيك بايد با توجه .  استارائه شدهبه طور مكرر  ،كاهش سرعت در خيابانهاي محلي
موقعيت بايد به طور پيوسته نگهداري جاده تعمير و . باعث سهولت رانندگي شوندبه دو مسأله سرعت و سبقت 

. ا باشد در همه زمانه از جاده تضميني براي استفاده ايمن بايد مديريت جادهم كند وفراهجاده را در محيط  يمطلوب
 . تر كمك خواهد كرد  ايمني به ايجاد زيرساخت،(ITS)ونقل هوشمند  در آينده، تكنولوژي نوين اصطالح سيستم حمل

 براي مثال شناسايي و رفع ،تر هزينه مارزيابي عملكرد ايمني كشورهاي متعدد نشان داده است بازدهي اصالحات ك
ها، اصالحات  راهبرد همه  برايبا وجود بودجه برابر. استها بيشتر   نسبت به طرحهاي اساسي جاده،خيز نقاط حادثه

ي، ئ درخصوص اصالحات جزهمچنين. اند برابر بيشتر در كاهش تصادفات و تلفات سهيم بوده١٠ تا ۵تر  هزينه كم
نقاط اصالح تأكيد بر به عالوه در برخي كشورها، . استتر مؤثرتر  هزينه حهاي كمها و طر راهبردمعموالً كاربرد 

 .رود  به شمار مي مختلف اصالح مسيرها و مناطقمحلي، آغازي براي خيز حادثه
 

  )ي بين شهريراهها (تر راه زيرساختهاي ايمنـ ٣ـ٣ـ۴
 :  عبارتند ازبين شهريهاي   ضروري در جادهمدت كوتاهبرخي فعاليتهاي 

 خروج از مسيرو ي رودررو كاهش برخوردها  -
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  و كاهش عواقب منحرف شدن از جاده وسايل نقليه در مسير جادههدايت و حفظ   -
 بهبود نحوه طراحي و زيرساخت تقاطعها  -

 

   راهبرد •
 راضياهاي اصالح كاربري   روشاجرايتوسعه و   -
 بيهاي اقتصادي هاي اصالح طراحي جاده و ارزيا  روشاجرايتوسعه و   -
 هاي جامع در خصوص طراحي جاده و تجهيزات آن نامه  آييناجرايتوسعه و   -
 خيز نقاط حادثههاي اصالحي براي شناخت و حذف   روشاجرايتوسعه و   -
 شده  هاي موجود و طراحي هاي بازرسي و نظارت بر ايمني جاده  سيستماجرايتوسعه و   -
 ها  ايمني مربوط به نحوه تعمير و نگهداري جادههاي نامه  آييناجرايتوسعه و   -
 راههااداره كل ها در دفتر مركزي  نامه  براي آييناي ويژهتأسيس واحد   -
  محلي در خصوص ايمني و مسـائل مربـوط         مسؤوالنو   راههااداره كل   بهبود هماهنگي و همكاري ميان        -

  به آن
هاي گروهخاص به مسائل ايمني و افزايش بكارگيري         وجهبا ت  راههااداره كل   ها در داخل     بهبود همكاري   -

 فعال
 در امر ايمني اداره كل بزرگراهها  كاركنان هاي قابليت و مهارتهاافزايش   -
 

  )ي شهريراهها( تر راه  زيرساختهاي ايمنـ۴ـ٣ـ۴
 : ازها و خيابانهاي شهري عبارتند   جادهسازي  در راستاي ايمنضروري مدت كوتاهبرخي فعاليتهاي 

 ونقل  و طرحهاي حملميان كاربري زمينهماهنگي   -
 سواران ايجاد تسهيالت براي استفاده عابران و دوچرخه  -
 سازي ترافيك مآرا  -

 

 راهبرد •
 هاي شهري  و طراحيهاي زمين براي كاربريهاي اصالحي   روشاجرايتوسعه و   -
 هاي اقتصادي   ارزيابيآنها و طراحي ها،خيابان عملياتيبندي  هاي بهينه براي دسته  روشاجرايتوسعه و   -
 آن و تجهيزات ها خيابانيهاي موجود طراح نامه آييندر بازبيني و تجديدنظر   -
 خيز نقاط حادثههاي اصالحي در خصوص شناخت و حذف   روشاجرايتوسعه و   -
 در دست طراحيو نهاي موجود ا ايمني خيابيها رسيازهاي ب  روشاجرايتوسعه و   -
پذير  سازي ترافيك و ايجاد تجهيزاتي براي كاربران آسيب      م  هايي در خصوص آرا     نامه   آيين اجرايتوسعه و     -

 جاده
  ايمنينظر از نقطه خيابانهاهايي در خصوص فعاليتهاي تعمير و نگهداري  نامه  آييناجرايتوسعه و   -
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 شكالت ايمني  مرابطه با در راههااداره كل  محلي و مسؤوالنبهبود همكاري   -
هـا، ترافيـك و     در خصـوص جـاده   اسـتاني  محلي ومسؤوالنتأسيس مركزي براي ايجاد هماهنگي ميان       -

 ايمني 
 ايمني در شهرهاي اصليشاغل در بخش پرسنل  هاي قابليت و مهارتها ،افزايش كميت  -
 

 تر  ايمنوسايل نقليهـ ۵ـ٣ـ۴
 كنترل معموالً. ارجحيت دارندوهاي مستعمل و قديمي  خودربر وسايل نقليه مدرن و جديد ،در بحث ايمني

 تر هستند بيني  بسيار قابل پيشضطراري و در مواقع ااستتر   رانندگي در حالت عادي آسانهنگام ،هاي جديدوخودر
اي نقش  ايمني وسايل نقليه در كاهش تلفات و صدمات جاده. دهند  در برخوردها مقاومت بيشتري از خود نشان ميو

 براي زيادينسيل  پتا هم هنوز. يافت گسترش و ادامه خواهد (ITS)كارگيري تكنولوژي نوين  ه با بو رد دااساسي
طراحي به اين ترتيب .  وجود دارد،انجام اصالحات ايمني در خصوص طراحي تجهيزات و نگهداري وسايل نقليه

صادف با عابران ازه كاهش خطر در موارد تان و به همان اندينوسايل نقليه در راستاي حفاظت هر چه بيشتر از سرنش
 . توسعه خواهد يافتهمچنان 

، اجراي قاطع قوانين  مصرفوجود تقاضاي باالي . المللي بسيار پررقابت است سازي بينخودروبازار صنعت 
قليه  اصالحات طراحي وسايل نبنابراين.  سه ركن اساسي اين صنعت است،و نظارت بر آن  در زمينه ايمنيالمللي بين

 قوانين اتخاذ شده و نحوه اجراي آنها صورت و با لحاظ كردنكننده   بايد متناسب با تقاضاي مصرف،و تجهيزات آنها
كنندگان از ايمني نسبي خودروهاي مدرن نسبت به خودروهاي مستعمل بسيار  بنابراين آگاه ساختن مصرف .گيرد

مدت  در بايد ،آنهاو نحوه اجراي در زمينه ايمني المللي  بيني قانونگذار فعاليتهايدر تركيه نيز حمايت از . مهم است
. وجود داردهر محصول ” شرايطحداقل “درخصوص قوانيني در اتحاديه اروپا، . پذيرد بسيار كوتاه صورت يزمان

 . اتحاديه اروپاستهاي  گذاري ملي خود با دستورالعملنكشور تركيه هم در حال تطبيق قانو
 

  راهبرد •
و ) ايمني انفعـالي (، حفاظت از سرنشينان خودروها   )ايمني فعال (از بروز تصادفات    روند پيشگيري   بهبود    -

المللـي     بـين  هـاي   همكـاري شركت فعال در    با  كاربران جاده حين تصادف، خصوصاً      ساير   حفاظت از    نيز
 المللي   قوانين بيناجراي همچنينو درخصوص طراحي وسايل نقليه و تجهيزات آنها 

 كنندگان در مورد ايمني  رساني به مصرف اطالعفعاليتهاي  تر بهاجراي و توسعه  -
  مربوط به آناي معاينه فني خودروها و سازمان بهبود برگزاري دوره  -

 

 )كودكان و نوجوانان( جاده كاربران ايمني افزايش ـ۶ـ٣ـ۴
در م حوادث و سوانح اي باالترين سه در بسياري كشورها، تحقيقات نشان داده است كه تصادفات جاده

و در مورد كودكان سالگي  ١٢حوادث كودكان عابر در سن . دهند ميكودكان و نوجوانان را به خود اختصاص مورد 
 . شوند دختران كمتر از پسران مجروح مي. رسد به اوج مي گي سال١۴ دردوچرخه سوار 
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 . افتد  كودكان اتفاق مي زندگيحلآمد مدارس و منطقه مو تصادفات و جراحات اصلي بيشتر در راه رفت  -
 . در حوادث مطرح هستند ـ اجتماعي  اقتصاديتر اقشار محرومغالباً كودكان   -
كودك عابر يك  از تر مرتبه بيش٣ خودرو و سوار يك كودك از مرتبه بيشتر ۵٠سوار  يك كودك دوچرخه    -

 . در معرض خطر قرار دارد
 

 راهبرد  •
بايـد درخصـوص    . روي كننـد    سواري و يا پياده     توانند در كمال ايمني دوچرخه    كودكان و نوجوانان بايد ب      -

 . انجام شود اقدامات مناسبيتمام سنين 
  و  در كنـار شـركت مـؤثر والـدين         ، دبستان و دبيرسـتان    ،دبستاني  كافي به كودكان پيش    هاي  ارائه آموزش   -

 ها با ديگر ارگانهاي مربوطه در زمينه آموزش توسعه همكاري
 ناهبود آموزش ايمني به معلمب  -
  عبور كودكان  براي ايجاد مسيرهاي ايمنبراي راههااداره كل  محلي و مسؤوالنافزايش فعاليت   -

 ريو ژاندارمپليس  توسط حفظ ايمني در اطراف مدارس برايراهكارهاي خاص استفاده از   -
 هاي مناسب  راهبرد و ارائه رساني درخصوص مشكالت ناشي از تصادف كودكان و نوجوانان اطالع  -

 
 )تعليم رانندگي و صدور گواهينامه( جاده كاربران افزايش ايمني ـ٧ـ٣ـ۴

شواهد متعددي مبني بر ضعف ايمني رانندگان جوان و آمار باالي تصادفات آنها  در بسياري از كشورها
 : دوجود دار

 و باتجربه در معرض خطـر تصـادفات قـرار           مرتبه بيش از رانندگان ميانسال     ۵كار   رانندگان جوان و تازه     -
 . دارند

 . شوند مي خانم درگير تصادفات كار تازه بيش از رانندگان ، مردكار تازهرانندگان   -
 : آمار عبارتند ازاين برخي داليل توجيه كننده 

ه قبولي در امتحان رانندگي و گرفتن گواهينامحدنصاب رانندگان تحت تعليم بيشتر عالقمند به كسب  
 رطول دوران رانندگيايمن درانندگي سازي خود براي  هستند تا به آماده

 مسؤوليت و عموماً از دانند مي و استقالل خود رشدتأييدي بر را  جوان غالباً گواهينامه رانندگان 
  .كنند ميجاده چشم پوشي از  كنندگان در قبال ديگر استفادهخود اجتماعي 

 اند  به اندازه كافي آموزش نديدهو تعدادي از آنها استود و اندك ن رانندگي بسيار محداتعداد مدرس 
 .اند  ابزار آموزشي و آزمونها به اندازه كافي رشد و توسعه نداشته،هاي آموزشي مدارس دوره 

در . دهند در برخي كشورها بسياري از رانندگان، حتي پس از لغو امتياز رانندگي خود به رانندگي ادامه مي
تر مشكالت  رانندگان مسن. خواهد يافتدر بسياري از كشورها، تعداد و نسبت رانندگان مسن افزايش طول دهه آتي 

 است مرتبه بيش از رانندگان ميانسال ۴نسبت جراحات اين رانندگان . ، مانند عدم تمركز حواسرا دارند خاص خود
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 آنها در كاهش تصادفات و تلفات تفكراتبهبود رفتار رانندگان و اصالح .  نيز بسيار باالستايشان جراحات شدتو 
 .تأثيرگذار خواهد بود

 

 راهبرد •
 ) مقطع دبيرستان( در مدارس رانندگيوسيله باالبردن سطح آموزش  ه رانندگان تحت تعليم بسازي آماده  -
  و ناهاي جديد تعليم رانندگي، باالبردن استانداردهاي دوره ارائه شده توسط مدرسـ              دوره اجراي و   توسعه  -

 اي در نظر گرفتن نيازهاي خاص رانندگان حرفه
  رانندگي گواهينامهبهبود نظارت و اجراي طرح توقيف و فسخ   -

 

 )آورها الكل، مواد مخدر، خواب( جادهكاربران  افزايش ايمني ـ٨ـ٣ـ۴
 ،روهامشروبات الكلي، دا. داشته باشند هوشياري كامل فيزيكي و رواني بايدبراي رانندگي ايمن، رانندگان 

نيز ها  و خودكشيكهاي ناگهاني وش. اي باشند  جادهاتتوانند عوامل براي بروز تصادف  مي مخدرها و حتي خستگي
درصد كل تلفات  ۵ ،ردامواين  است حاكي برخي كشورها برآورد. دهند افزايش مي  راآمار مجروحان و تصادفات

صورت  همچنين، به. را تحت تأثير قرار دهدواند رانندگي ت حتي مصرف مقدار كمي الكل مي. گيرد دربر مياي را  جاده
 بعضيدر . كلي ثابت شده است كه برخي داروهاي تجويز شده يا غيرقانوني نيز بر رانندگي تأثيرگذار هستند

رانندگي .  درصد تصادفات منجر به مرگ بوده است۴٠ استفاده از مشروبات الكلي عامل از پسكشورها، رانندگي 
 . جدي تبديل شده استيلضداروهاي غيرمجاز نيز در بسياري كشورها به معتحت تأثير 
اين مسأله . آيد مي درصد تمامي تصادفات به حساب ١٠ تحقيقات انجام شده، خستگي عامل اصلي اساسبر 
غل كنند و رانندگي ش اي رانندگي مي صورت حرفه  ولي افرادي كه به،اي اتفاق بيفتد  در مورد هر رانندهممكن است

 رانندگان وسايل نقليه باربري سنگين و اتوبوسها از آن لامثبه عنوان  ، بيشتر در معرض اين خطر قرار دارند،ست آنها
 تحت تأثير خستگي قرار مدت طوالنيهاي  در هر حال، رانندگان عادي نيز ممكن است در طول رانندگي. اند جمله
 سهيم تصادفات در بروز هاي بصري نيز جذابيتو كاهش ده  جايكنواختي عوامل ديگري نيز وجود دارد،. بگيرند
 . هستند

 

 راهبرد •
  و حتي شديدتر اتحاديه اروپا مطابق قوانين ،مستيهايي براي رانندگي در حالت  اتخاذ محدوديت  -
 برخورد شديدتر با رانندگان متخلف  -
 ”مستيرانندگي در حالت “هاي مؤثر براي برخورد با تخلف  بهبود روش  -
 خودروهاي تجاريت كار رانندگان اتقويت و اجراي قوانيني براي محدود كردن ساع  -
  خطرات مصرف الكل و مواد مخدر و چگونگي تأثير خستگي بر بروز تصادفاتموردساني در ر اطالع  -
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 )پذير آسيب كنندگان استفاده( جاده كاربران افزايش ايمني ـ٩ـ٣ـ۴
 ايفا ونقل  حمل منسجمراهبردروي نقش مهمي در يك  سواري و يا پياده تر ساختن دوچرخه   و ايمنتسهيل

عابران و  .گردد  افزايش سالمت مردم مينيزآلودگي هوا و شلوغي و  باعث كاهش وابستگي به خودرو، وكند  مي
 يشتري ب نسبت به سرنشينان خودروها با خطرو هستندها  پذير جاده آسيب كنندگان سواران از جمله استفاده دوچرخه
 و وسايل نقليه سرنشينان برابر ٧سواران  دوچرخهبراي  برابر و ۵روز جراحات براي عابران بخطر . ند هستروبرو

 خصوصاً در محيطهاي ،سواران عابران و دوچرخه. سرنشينان خودروهاست آنها نيز بسيار باالتر از تلفاتنسبت 
 ،سواران وجود ندارد  عبور دوچرخهي براي باند مخصوصرو و يا  كه هيچ پيادهيعني مكانهاييترافيكي مختلط، 

 . ندپذيرتر آسيب
 چندين عامل گي از آميختو استسواران در بسيار از كشورها مشترك  مشكالت ايمني عابران و دوچرخه

هاي ترافيكي اساساً براي استفاده خودروها   است كه سيستمآن مسائل، حقيقت اين جداي از اما. گيرد نشأت مي
سواران روبرو   هاي راه مخصوص عابران و دوچرخه  شبكهعدم وجوداند و بسياري از كشورها با مشكل  حي شدهطرا

 : تصادفات عبارتند ازاين گونه برخي عوامل مؤثر در . هستند
 سواران   تردد وسايل نقليه موتوري با عابران و دوچرخهآميختگي  -
 سواران مخصوص تردد عابران و دوچرخه تجهيزات كامل، از جمله مسيرهاي عدم وجود  -
   سرنشينان خودروهانسبت بهسواران  عابران و دوچرخهبودن پذيرتر  آسيب  -

آنها ممكـن اسـت     (سواران و عابران      رفتارهاي حركتي دوچرخه  بودن  بيني    و غيرقابل پيش  ” قابل انعطاف “  -
برخي موارد مشاهده آنها توسط راننـدگان   و در  ي ميانبر راهها يا   پشت ماشينها، مثالً  هر جايي ظاهر شوند     

  )مشكل است
 ) ...ترها و   مسن،جوانان(سواران  هاي رواني و فيزيكي متفاوت عابران و دوچرخه توانايي  -
 )...ها، صحبت كردن و   تماشاي مغازه،استفاده از تلفنهاي همراه(فعاليتهاي ديگر حين راه رفتن   -
 در قبال يكديگر شانهايمسؤوليتو احتمالي سواران از خطرات  و دوچرخهآگاهي رانندگان، عابران عدم   -

 رانندگان اين وسايل سهم بزرگي در آمار .روند  وسايل مناسبي به شمار ميها سيكلت موتوردر برخي سفرها
از الكل و استفاده  .ن جوان هستندامرد  عموماًها قربانيان آن.دارند  پيمايش كيلومترنسبت به تعداد و ، جادهتلفات

دهد كه خطر متوجه اين رانندگان  برخي مطالعات نشان مي. دخيل استاين تصادفات در سرعت غيرمجاز نيز غالباً 
 . ست  مرتبه بيش از رانندگان خودروها٢٠ تا ١۵

 

  راهبرد •
 طرحهـاي  اجـراي سواري اولويت دهند و توسـعه و    و دوچرخهيرو   محلي بايد به امنيت پياده     مسؤوالن  -

سواران و عابران را در دستور كار خود قرار           هايي براي استفاده دوچرخه      از جمله شبكه   ،ونقل محلي   حمل
  .دهند
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سـازي تجهيـزات مـورد اسـتفاده عـابران و              بايـد بـه توسـعه و تكميـل طرحهـاي بهينـه             راههااداره كل     -
 .د بپردازي عبوري داخل شهرهاراهها در به ويژه ،سواران دوچرخه

  ايمني خودمسؤوليت پذيرفتن هپذير جاده ب آسيب كنندگان تفادهتشويق اس  -
 دركنـار   ،سـواران   ها براي شركت در طرح آموزش قوانين ترافيكي به عـابران و دوچرخـه             NGOترغيب    -

  نور و كاله ايمنيكننده منعكسبهبود استفاده از ابزار 
 سواران خهپذيري عابران و دوچر رساني به رانندگان در خصوص آسيب اطالع  -
 دربرابر عابران و     نقليه به منظور بهبود رفتار رانندگان وسايل      ، اجراي آن  نظارت بر تقويت قانونگذاري و      -

 ها  عبور از جادهاً هنگامخصوصسواران،  دوچرخه
 در كنار بهبود شرايط استفاده از تجهيزات ايمني سيكلترو خطرات استفاده از موتدربارهرساني  اطالع  -

 

 )و اقدامات ايمنيرساني  اطالع( جاده كاربران افزايش ايمني ـ۱۰ـ٣ـ۴

تواند رفتار عبور و مرور را تغيير دهد و براي   ايمني ميبارهه دردهند ي آگاهاقداماترساني كامل و  اطالع
 اتياقدام، اين زمينه كه در داشتبايد توجه .  فضايي مناسب ايجاد كند،هاي ايمنيمسؤوليت مردم و قبول برخي درك

هاي  راهبردها و اجراي   در راستاي ديگر فعاليتو ضمناًشوند  اجرا مؤثر هستند كه به خوبي هدفگذاري، طراحي و 
اين روند .  است  و فعاليتهاي مديريت ترافيك، از آن جملهيد، نظارت براي مثال، معرفي قوانين جد.دنگردايمني ارائه 

اي  صورت حرفه  بايد بهساير فعاليتهارساني و  د، همچنين اطالعشورار هاي زماني خاص تك بازهرساني بايد در  اطالع
 . دگرد و در انتها پيگيري و ارزيابي شودانجام 

 

 راهبرد •
 خصوص ايمني ترافيكير داقدامات الزمساني و  ر تقويت سازمان اطالع  -
گيري هـدفهاي مختلـف     ضمن پي كه   به طوري  ، ايمني اقدامات براي ارائه    بلندمدت ي طرح اجرايتوسعه و     -

 ارائه شودـ فردي در ترافيك جاده   اجتماعيمسؤوليت مفهوم جديدي از در زمينه ايمني،
  بلندمدت  اي هدفمند ايمني با كيفيت باال و مطابق برنامهاقدامات  اجرايتوسعه و   -
عبـور و مـرور و در       هـا و رفتارهـاي         در افزايش آگاهي عمـوم، تغييـر روش        اقداماتارزيابي نتايج و تأثير       -

 صورت امكان كاهش تصادفات 
 يايمنمشترك در زمينه نظريات براي دستيابي به ها NGOبرقراري همكاري نزديك با   -

 

  بهينه سازي قانونگذاري ترافيكي ـ١١ـ٣ـ۴
 محسوب براي برقراري ايمني ي قدرتمند گيرد، ابزارصورتطور مطلوب  ه ترافيكي بمقرراتاگر وضع 

 كه تمام قوانين بايد توسط است ين هايي وجود دارند، مهمترين آنها ا زمينه  پيشمقرراتاي استفاده بهينه از بر. دشو مي
 با البته اين روند بايد .) شودمحترم شمردهيا حداقل  (قرار گيردحمايت مورد  و در انتها شودعموم شناخته و درك 

 .صورت پذيرد باالبردن سطح ايمني در جهتنگذاري بايد تغييرات قانو.  جدي و تنبيهات مناسب همراه باشدنظارت



 

٦٢ National Traffic Safety Program For Turkey                                                               

 

تغيير قوانين و دستورات در مرحله . قانونگذاري ترافيكي بايد از سوي منابع اجتماعي و عموم مردم حمايت شود
ند،  مستقيم داراي رابطهبا يكديگر قانونگذاري و اجراي قوانين  از آنجا كه.  پس از تفهيم لزوم تغيير قرار دارد،بعدي
 .  دنبال شودراهبردحل مشكل موجود بايد در راستاي تحقق بيش از يك  راه

توان گفت تغيير قوانين آخرين مرحله  مي. دشو انجام ارزشها و عرف عموم مردم با مطابقوضع قوانين بايد 
مي و نظارت قانونگذاري، فهم عمو. براي بهبود رفتار عموم است، چون مهمترين مسأله توجه به قوانين جاري است

المللي تطبيق  قانونگذاري بايد پيوسته با خواستهاي ايمني چه در سطح ملي و چه در سطح بين. اند كامالً به هم وابسته
از ) عموماً رانندگان(كنندگان جاده  آن است كه استفاده،مشكل اساسي در مورد قوانين و نظارت موجود. يابد

 .كنند  پيروي نمي،قف كردن پشت چراغ قرمزترين قوانين مانند تو ترين و ساده بديهي
 

  راهبرد •
  از سوي عموم مقررات و درك، حمايت و رعايت شناختافزايش   -
  در كنار آموزش و تعليم افسران راهنمايي و رانندگي مقررات نظارت برافزايش   -
 بازبيني و تجديدنظر درباره برخي قوانين موجود   -
 اي ونقل جاده در راستاي قانونمند ساختن حمل” ونقل ملقانون ح“ يك اجرايگسترش و   -
 

 بهبود روند نظارت ـ ١٢ـ٣ـ۴
كاهش جهت  ، اجراي قوانين.كنند ي ايجاد ميچارچوبها  ي، براي استفاده ايمن از جادهقوانين ترافيك

 انقش اصلي ر فيك ايمني ترابهبود در ري و ژاندارمپليسبنابراين . رود امري حياتي به شمار ميتصادفات و تلفات 
پشتيباني مهندسي و اطالعات با محاسبات كه  ، سيستماتيك ايمني از روش  جزئياجراي قوانين به عنوان . كنند مي  ايفا
 .  مؤثرتر خواهد بودشود، بسيار مي

فعاليتهاي پليسي بايد به . نا ايمني ترافيك است و نه افزايش تذكرات به متخلفي قوانين،هدف اصلي اجرا
 كه اتي خطراز طريق آگاهي دادن به آنها درباره ،ن ايجاد موانعي براي كاهش تمايل رانندگان به ارتكاب تخلفعنوا

 نظارت و مسؤوليت . باشداي حضور مستقيم داشته در ترافيك جادهپليس بايد يعني  انجام گيرد، ،كند  ميشانتهديد
 بيشتر ،راههابزرگ تمامي مسؤول  پليس،.است ير و ژاندارم(EGM)اجراي قوانين در حال حاضر بر عهده پليس 

 بيشتر ،هاي ايالتي  برخي جادهمسؤولبه عنوان نيز  ري، ژاندارماستاني استهاي  هاي ايالتي و برخي جاده جاده
بنابراين، پيشنهاد .  استمبهمها كمي مسؤوليتاين تفويض . شود هاي روستايي شناخته مي  جادههمه و استانيهاي  جاده
 ممكن است واگذاري لامث به عنوان. دشوها انجام مسؤوليت براي دستيابي به بهترين نحوه تقسيم ييها بررسيد شو مي

پليس،  به  و بزرگراهيهاي ايالتي جادهتمام  مسؤوليت و ري به ژاندارم استانيهاي روستايي و  تمام جادهمسؤوليت
 راندمان كاري بهبود يافته و مشكل ارائه آمار ،ب مطلومسؤوليت در خالل يك تفويض .تري باشد بندي مناسب تقسيم
 .  از تصادفات كاهش خواهد يافتناهماهنگ هايوگزارش
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ها، تنبيهات كامل، روند دادگاهي  نظارت و اجرا را در بر ندارد، بلكه شامل جريمهمقوله  تنها ، قوانيناجراي 
محدوده تخلفات ترافيكي از . هستن نيز الفمتخبازپروري طرحهايي براي ايجاد صورت مؤثر و  رسيدگي به جرم به

كنندگان   عواقب مخربي براي ديگر استفاده از تخلفات سهوي گرفته تا عمدي،ترين آنها، كوچكترين خطاها تا جدي
ها و   محدوده وسيعي از جريمهبراي رفع آن و نمود تلقي را جديبايد اين مسأله . جاده و خود رانندگان در بردارد

 . آوردوجود به ا توجه به درجه تخلف برا تنبيهات 
 

  راهبرد •
 اي  كاهش تلفات جادهدرترافيكي مقررات  سهم نظارت و اجراي رساندنحداكثر به   -
 ها  ها و اجراي جريمه  روند دادگاهختنسا مؤثرتر  -
  و پليسري فعلي ميان ژاندارممسؤوليتبررسي عملكرد تفويض   -
 پليس و ريوزشهاي مرتبط بين ژاندارمافزايش سطح همكاري موجود و آم  -
  ترافيكي از سوي عموم مقرراتالتري از درك و رعايت بيشتر  دست آوردن مرتبه با هبدر جهت تالش   -
 هاي جديد نظارتي  بررسي و معرفي تكنولوژيتوسعه،  -
 باالبردن سطح شغلي افسران راهنمايي و رانندگي  -
 هده تخلفاجراي هميشگي قوانين در صورت مشا  -
 در ترافيك” ي مناسبهاالگو“به عنوان پليس  يا ري ژاندارمان افسرشناخته شدن  -
 ” تساوي قبل از قانون“رعايت اصل   -

 

  و سرعت غيرمجازآميز هطراخم كاهش رانندگي ـ١٣ـ٣ـ۴
ت عامل اصلي بسياري از تصادفا،  سرعتكه آنها مبني بر   نتايج بسياري از تحقيقات و بررسيرغم علي

 دهد نشان مياين تحقيقات . دارند” رانندگي با سرعت باال“آميزي نسبت به   غرورتمايلم مردي از تعداد زياداست، 
ها همچنين در خصوص سرعت  بررسي .باشد  سرعت باال و غيرمجاز مي،بروز يك سوم تمام تصادفاتعامل 
 :باشد   دهنده نتايج زير مي  نشان شهري بينهاي  جاده

 . فات با توان چهار سرعت متناسب استآمار تل  -
 . آمار جراحات جدي و تلفات با توان سه سرعت تناسب دارد  -
 . باشد ميآمار مجروحان با توان دو سرعت متناسب   -

شدن عابر به شدت   كشتهاحتمال با عابر پياده، ي داراي سرعت باالمطالعات در برخورد خودروبر اساس 
 ۶۵ درصد در سرعت ٩٠ به ، كيلومتر بر ساعت٣٠ درصد احتمال مرگ در سرعت ۵ حدود ازمثالً  ،يابد افزايش مي

در بسياري از كشورها، . دروآ ر ميباي اساسي در امر ايمني به تسرعت باال مشكال. يابد  افزايش ميكيلومتر بر ساعت
، حتي عالوه بر اين. گيرد  مجاز صورت ميحدباالتر از با سرعت ، )كيلومتر ـ وسيله نقليه(  درصد كل ترددها۵٠

 . منجر به تصادف شود، در زمان مطلوب نبودن شرايط رانندگيويژه به و باشدتواند زياد  سرعت مجاز نيز مي
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 حتي اگر نگرند، نمي  رسد بسياري از مردم به رعايت سرعت مجاز به عنوان بخشي از قانون به نظر مي
بسياري از مردم به رعايت سرعت مجاز تنها در حوالي منزل خود  ديگر سوياز  .بدانندخطرات سرعت غير مجاز را 

در بسياري . كنند كه خودشان هنوز با سرعت غيرمجاز رانندگي مي  در صورتي،دهند روي اهميت مي ه يا حين پياد
ته تواند شكلهاي مختلفي داش اين نوع رانندگي مي.  امري شايع استآميز رانندگي مخاطرهاثر  كشورها تصادفات در

، توقف بسيار نزديك به چراغ راهنمايي در طرفه يكباشد، مانند عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به قوانين خيابانهاي 
تقاطعها، سبقتهاي خطرناك، عدم رعايت فاصله ايمني از وسايل ديگر، سبقت از شانه خاكي راه، فرياد زدن و 

 .طور چشمگيري تغيير كند بايد ارزشها و فرهنگ عمومي بهبراي بهبود اين وضعيت . احترامي به ساير رانندگان بي
 

 راهبرد •
 هاي سرعت در رانندگي آگاهي دادن به مردم درباره خطرات سرعت و داليل محدوديت  -
 ها هاي سرعت در تمامي جاده نامه ملي براي مشخص كردن محدوديت توسعه و اجراي يك آيين  -
 ها متناسب با افزايش خطرات در تخلفات ز و افزايش جريمهافزايش نظارت بر تخلفات سرعت غيرمجا  -
 )كه درباال به موارد آن اشاره شد(آميز رانندگي مخاطره افزايش نظارت بر تخلفات  -

 

  ـ افزايش استفاده از تجهيزات ايمني١۴ـ٣ـ۴
رها معرفي در بسياري كشو. استفاده از كمربند ايمني مهمترين اقدام فردي براي كاهش خطر تصادفات است

كمربند ايمني .  نتايج مشهودي در كاهش تلفات و جراحات تصادفات داشته است،قوانين استفاده از كمربند ايمني
در برخي .  كاربرد آن نيز بسيار ساده استوترين وسيله ايمني است كه تابحال ساخته شده  هزينه مفيدترين و كم

 تلفاتاما آمار .  درصد است٧٠ درصد و در صندلي عقب ٩٠ جلو كشورها ميزان استفاده از كمربند ايمني در صندلي
 افزايش استفاده از كمربند ،براساس اين نتايج. اند  از كمربند ايمني استفاده كردهقربانياندهد درصد كمي از  نشان مي

 .داردزيادي  اهميت ،گيري وسيله نمونه گيري مداوم آمار آن به ايمني، نظارت پيوسته برآن و اندازه
بنابراين . هاي مخصوص نيز نتايج بسيار مطلوبي داشته است وسايل محافظ كودكان مانند بعضي صندلي

هاي هوا نيز به عنوان وسايل تكميلي كمربند ايمني  كيسه .معرفي اين وسايل كم هزينه و ساده ايمني بسيار مهم است
استفاده از كاله ايمني براي .قرار نگيرندبسيار مفيدند اما بايد دقت نمود در نزديكي صندلي مخصوص كودكان 

 با وسايل نقليه ديگر و چه تصادف جراحات از ناحيه سر، چه در سواران در كاهش ميزان موتورسواران و دوچرخه
به . كنندگان جاده مهم است كه خوب ببينند و ديده شوند براي همه استفاده . بسيار مؤثر استتصادفات منفرد،در 

 . نور كه بسيار هم ارزان هستند، بايد به مردم معرفي شوندكننده منعكسهمين دليل وسايل 
 

 راهبرد •
  كودكان در خودروهامحافظهاي  افزايش استفاده از كمربند ايمني و سيستم  -
  استفاده از تجهيزات ايمنيمرتبط با تشديد مقررات  -
 وها  در خودرمحافظهاي   استفاده اجباري از سيستممقرراتدقيق اجراي   -
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 سواران  و دوچرخهسواران هاي ايمني براي موتور  استفاده از كالهمقرراتبهبود اجراي   -
  سواران و عابران  كننده نور براي دوچرخه هاي ايمني و ابزار منعكس افزايش استفاده از كاله  -

 

  ديدگان  صدمهمداوايبهبود وضعيت خدمات امدادي، مراقبتهاي پزشكي و ـ ١۵ـ٣ـ۴

بايد به  ولي ،شود براي مشكل مجروحان تصادفات عنوان ميتري  ل آ حل ايده راه پيشگيري،كه  يدر حال
 : است، دقت نمود مراقبتهاي پزشكي نيز كه شامل موارد زير و اهميت امدادرساني

 بكارگيري كمكهاي اوليه از سوي مردم در صحنه تصادف  -
 ي حضور به موقع در صحنه تصادف  برا،سازي مراكز خدمات امدادي آگاههاي  سيستم  -
 ) كمكهاي اوليهبراي مثال كنترل ترافيك، امداد، اطفاء حريق، (هماهنگي ميان خدمات امدادي   -
 خدمات پزشكي امدادي اوليه   -
 انتقال به بيمارستان   -
  در بيمارستانمداوا  -

 دريافت خدمات تر شدن زمان هكوتا، كارگيري مطلوب كمكهاي اوليه هبدرصورت  دهد ميها نشان  بررسي
ديدگان و كاهش  نجات صدمهميزان  ،در بيمارستانها ودر صحنه تصادف پزشكي   اوليهكمكهاي ، وجودامدادي

 براي نجات زندگي ،شود ناميده مي“زمان طاليي“كه دقايق پس از بروز تصادفات . افزايش خواهد يافت ،جراحات
 در نحوه اجراي خدمات امدادي” آل ايده“ اصالحات ، ثابت شده است.باشد   بسيار مهم مي جراحاتكاهش يا انقرباني

ارگانهاي متعددي در ارائه . بكاهد تلفات  از ميزان درصد٢٠تواند تا  مي) الزماز زمان وقوع حادثه تا اعمال مداواي (
 :  از جمله،خدمات اورژانسي سهيم هستند

 دهنده آگاهيسازمان   -
 حريقگروه امداد و اطفاء   -
 آمبوالنس   -
 پليس  -
-  NGOها 

 حمايت عمومي   -
در اختيار  به اندازه ، و ارتباط ميان سازمانهاي مختلفكارا اين خدمات، وجود ارگانهاي ارائهبراي بهبود 

 پرسنل توسط كمكهاي اوليه شناخت. استي از تجهيزات مناسب مهم مند كاركنان اليق و ورزيده و بهرهداشتن 
 از ، در صحنه تصادفصورت گرفته رانندگان و حتي عموم مردم و بهبود كيفيت كمكهاي اوليه ،نسيخدمات اورژا
 نيز رسيدگي شهري برونبه برخي مشكالت ارائه خدمات امدادي در مناطق بايد .  برخوردار استياهميت بسيار

رد، با اين دربردانيز دمات سنگيني را و صافتد  مي در اين مناطق اتفاق ،كه بيشتر تصادفات بر اثر سرعت باالچرا. دنمو
 مداواي اوليه در بيمارستانهاي نه چنداناست يا  طوالني مدت زمان رسيدن خدمات امدادي به محل سانحه يا حال



 

٦٦ National Traffic Safety Program For Turkey                                                               

 

 صدمه ديدگان منظور مداواي اصالحات روند امدادرساني پزشكي و رواني و ١۵ـ٣ـ۴در بخش [ شود انجام ميمجهز 
 .]تنشده اس

 

 راهبرد •
 ه از حوادث به صورت منسجمكنند توسعه و تكميل يك سيستم آگاه  -
ن و اآموزان، معلم دانش  پرسنل خدمات امدادي،در ميان كمكهاي اوليه دربارهافزايش آگاهي عمومي   -

 از جاده  كنندگان استفاده
  پروژه پايلوت كمكهاي اضطراريپيگيري و ارزيابي نتايج   -
 شامل ارتباط بهتر ارگانهاي ،الحي براي ارائه خدمات امدادي يك سيستم اصاجرايگسترش و  -

 امدادرساني
 

 بهبود نحوه ثبت وسايل نقليه و صدور گواهينامهـ ١۶ـ٣ـ۴
 ولي دسترسي سريع به اطالعات ندارد، با ايمني ترافيك ارتباط مستقيمي اين مطلب آيد گرچه به نظر مي

 .ارزشمند استيار هاي رانندگي بس صحيح وسايل نقليه و گواهينامه
 

 راهبرد •
 اتحاديه اروپا قوانين با كنوانسيون وين و مطابق ،بندي وسايل نقليه تركيه تغيير نحوه دسته  -
 مطابق باشد،  ميبا آنها ندگي  مجاز به راندارنده يك گواهينامه كه اي بندي وسايل نقليه تغيير نحوه گروه  -

 اتحاديه اروپا قوانينكنوانسيون وين و 

 هاي اطالعاتي و بانكاطالعات فعلي  ثبت بهبود سيستم  -
 

  افزايش ايمني ترافيك تجاريـ١٧ـ٣ـ۴
ديدگي  و موجب آسيب نقش دارند، شديددر بسياري از كشورها، كاميونهاي بزرگ در تصادفات بسيار 

صادفات به شمار  عامل بسياري از اين ت،ضعف رانندگي بر اثر خستگي. شوند مي جاده، كاربران ز  ازيادي تعداد
وجود .  ديگر اين برخوردها هستندعلل از ، و هدايت نامطمئنترمزهاي  سيستم ، مجازحمل بار بيش از حد. درو مي

 . وجود داردهاي مشابهي در تردد اتوبوسهاي طويل نيز صچنين نق
 

 راهبرد •
 اي   براي تعيين ساعات كاري رانندگان حرفهتشديد مقررات  -
  مورد ترمز وسايل نقليه و ديگر تجهيزات مربوط به ايمني  درمقرراتبهبود   -
 قوانين مربوط به تجهيزات  وساعات كارميزان بارگيري، سرعت غيرمجاز، در مورد  مقرراتاجراي   -

 ايمني وسايل نقليه سنگين 
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 عدم تمركز حواسطراحي جاده و تجهيزات آن براي كاهش اثرات برخوردهايي كه بر اثر خستگي و   -
 ) ها  در كنار جادهسطوح شيبدار، از طريق ايجاد مثالً(آيند  وجود مي هب

 

 ي نوين فناورـ ١٨ـ٣ـ۴
نقل هوشمند  و عنوان سيستم حمل ه بدنگير قرار مياستفاده مورد  براي بهبود ايمني ترافيك  كههايي فناوري

(ITS)اين سيستم .هاست و در جادهقليه شده در وسايل ن هاي مهندسي نصب شود كه در برگيرنده سيستم  معرفي مي 
فعال  پرخطر،هاي  گيري  تصميمهنگام يا دهدبيا حواس خود را از دست  تمركز ، راننده حين رانندگيي كهدر صورت

 : هستندها داراي قابليتهاي زير  سيستماين . شود  مي
 ارائه راهنماي مسير  -
 فراهم آوردن شرايطي براي تست تنفسي راننده    -

  برخوردار بودن از شرايط مجاز گواهينامه رانندگي دربارهاطمينان ل حصو  -
 ها محافظ استفاده از دربارهاطمينان حصول   -
 ) كنترل اتوماتيك سرعت(جلوگيري از تردد با سرعت غيرمجاز   -
  وسايل نقليهبا سايرحفظ فاصله ايمن   -
 ت وسيله نقليه در سطوح خيسهاي باندها و ثبا گذاري كنترل تردد با توجه به نشانه  -
 نمايش ميزان هوشياري راننده  -

 (VMS) غيركنترل پيغامهاي مت  -
 سازي اتوماتيك خدمات اورژانس   جدي و آگاهفقدرت تشخيص وقوع تصاد  -

 

 :ايمني توسط اعمال فاكتورهاي زير بهبود خواهد يافتفرآيند احتماالً در آينده 
 ي هوشمندهاي هوا كمربندهاي ايمني و كيسه 
تطبيقي  كنترل مثالً(هاي كاهش خطر  امكان ارتباط از راه دور در وسيله نقليه و ديگر سيستم 

 ) تعديل سرعت هوشمند ، ACCراهبري 
  مناطق شهريها، خصوصاً در   جادهعوارضطرحهايي بابت محاسبه  

 بازار لزوماً بهترين ، زيراپرد بازار سعواملنبايد كامالً به را هايي   كه توسعه چنين سيستمتوجه داشتبايد 
 استانداردهاي مطابق بايد ITSيكي از مهمترين مشكالت حاضر اين است كه . كند طرح ايمني را انتخاب نمي

 .  كشور عمل نخواهند كردهايها خارج از مرز  سيستم،صورت  در غير اين،المللي اعمال شود بين
 

 راهبرد •
 دست آوردن صالحيت الزم  ه براي بITSصوص المللي در خ  بينهاي همكاريشركت در   -
 ITSهايي در زمينه انواع  انجام بررسي  -
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 اي  كاهش مشكالت منطقه ـ۱۹ـ۳ـ۴
گاريهايي كه توسط  تراكتورهاي كشاورزي و ،ل خاص و در طول شبوخصوصاً در فص در برخي مناطق

دليل نداشتن نور كافي و ابزار  ه نيز باين وسايل. كنند ها تردد مي به وفور در جادهشوند،   حمل ميحيوانات
 نتاليايدر آوآمد توريستها  رفت .دخيل هستند در بروز تصادفات و موقعيتهاي خطرناك ، نور در شبكننده منعكس

 . شود ات مي در طول فصلهاي گرم سال، باعث بروز تصادفويژه بهجنوبي و غربي 
 

  راهبرد •
 هاي عمومي  فاده از تراكتورهاي كشاورزي در جادهنحوه استمورد تقويت و اجراي قانون در   -
اي اين ه جادهاز  كنندگان استفادهبه  توريستها در مورد خطرات خاص ترافيك تركيه و دادن به يآگاه  -

  در مورد خطرات خاص رانندگي توريستها و عابران،كشور
 

  طرح-۵
 اركان اساسي

 به اين يابيها براي دست گيرد و بهترين روش  قرار مييسمدت مورد برر انيمدت و م ن قست اهداف کوتاهيدر ا
 .شود اهداف مطرح مي

 

 تهاي و اولوين کليقوان -۵-۱
   معين شدهينه، اهدافي هر زمي و برا شنهاد شدهي مختلف پيها نهي در زميمني ايطرح تعدادي از راهکارها

 :شوند  م مييت به سه دسته تقسيرن راهکارها بر مبناي فوي ا.راهکارها در جدول ارائه شده اند. است
 . استيريگ ميخ تصمي ماه از تار۶ الزام شروع طرح در مدت حداکثر يکه به معنا: يفور -
 . آغاز شوديريگ مي سال پس از تصم۲د تا يطرح با: مدت ميان -
 . سال است۵مهلت شروع طرح، : بلندمدت -

 ي اصلمسؤوليتي نيز که يارگانها. است اتمام طرح ي زمان قطع دهنده درجداول، ستون مهلت اجرا، نشان
 : س شوديد تأسيد دو ارگان جدين راهکارها بايبراي انجام ا .اند انجام راهکارها را بر عهده دارند، معرفي شده

 . استيمني دو شوراي ايشود و حام  ناميده ميTSSک كه از اين به بعد ي ترافيمنيرخانه ايدب  ـ
 ) R&D(وسعهقات و تي براي انجام تحقي مرکز ـ

د توسط چه ير، با استفاده از کلمات اختصاري مشخص شده است که چه راهكارهايي بايدر جداول ز
د قبل از مهلت ياين راهكارها با. ت قرار دارندي زير داراي فوريت هستند و در اولويراهکارها . انجام شونديارگانهاي

 .ابنديمقرر تحقق 
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 راهكارها                       

 
 مقامات مسؤول مهلت اجرا

ـ افزايش آگاهي و عالقه در مورد ايمنـي ترافيـک در            ۱
 يفور رتبه دولت، مجلس و ادارات ميان مقامات عالي

SHSC،  HTSC  
  عوامل مربوطه

ـ تأسيس دبيرخانه ايمني ترافيک براي حمايـت از دو         ۲
بررسـي  . شوراي ايمني موجـود، مجلـس و دولـت        

أت مديره ايمني ترافيکـي     که آيا تأسيس يک هي      اين
 مفيد خواهد بود يا خير

 ٢٠٠٢ـ١٢
  دولت-مجلس

 SHSC  ، HTSC 

ــت دوره-۳ ــگاه   تقوي ــي در دانش ــاي آموزش ــا در  ه ه
هـاي ويـژه بـراي        خصوص ايمني و برقراري دوره    

 تعليم مسؤوالن ذيربط در زمينه ايمني
 ٢٠٠٢ـ٩

MONE  ، HEC 

 ها عوامل مربوطه ودانشگاه 

يگـاه اطالعـاتي جـامع در خصـوص          ايجاد يـک پا    -۴
 ايمني در سطح کلي

٢٠٠٣-١٢ 

SHSC ،HTSC ،  EGM  
KGM ، MOH 

 ژاندارمري، عوامل مربوطه

ـ احداث يک مرکـز ملـي بـراي انجـام تحقيقـات و              ۵
 )R&D(توسعه در زمينه ايمني 

 ٢٠٠٣ـ١٢

 مجلس ـ دولت
SHSC،HTSC ، EGM  

  عوامل مربوطه

ي و انجـام اقـدامات      رسـان   ـ تقويت سازمانهاي اطالع   ۶
 الزم

٢٠٠٢-١٢ 

 مجلس ـ دولت
SHSC ،HTSC ، MONE  

 عوامل مربوطه 

 ـ بهبود آموزش ايمني ترافيک در مدارس۷
 ٢٠٠٢ـ١٢

 دنظري تجد

 MONEدولت، 

 عوامل مربوطه  
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 يتيري سازماني و مدمدت کوتاه يتهايـ فعال۲ـ۵
 ونقل است حمليـ بهبود س۱ـ۲ـ۵

 :اهداف •
 دنظرهاي تجدي مطرح شده قبل از زمان مقرر و انجام برخيهاتحقق راهکار

 

 يمنيـ ارتقاء آگاهي عمومي در راستاي ا۲ـ۲ـ۵
 :اهداف •
  ۲۰۰۳ -۱۲ه قبل از دوره يک در ترکي ترافيمني ايالملل نيک کنگره بي حداقل يبرگزار  -
 ۲۰۰۶ تا قبل از سال ي در سطح مليمنينار درباره ايسم/  کنگره ۲ حداقل يبرگزار  -

 ۲۰۰۶ در هر سال و تا قبل از سال يمني در مورد ايرسان  طرح اجرايي عمومي اطالع۲ارائه حداقل   -
 ) و اقدامات آمده استيمنيشتر در بخش اطالعات ايحات بيتوض(

 رساني به سياستمداران و  ا هدف اطالع ب،۲۰۰۶انجام حداقل يک مورد فعاليت در هر سال تا قبل از سال   -
 گيرنده درباره مشکالت تصادفات و ايمني مقامات عالي تصميم   

 ميان فوري راهكارها                               
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

ارگانهاي 
 مسؤول

ونقـل در سـطح       است جـامع حمـل    يل س يتوسعه و تکم  ) الف
دهنـده     موارد، نشـان   يان تمام يد در م  ياست با ين س يا. يمل
ونقل و تعـادل مـورد        ز طرق مختلف حمل   زان استفاده ا  يم

 كه متناسب با سـهم       يان آنها و همچنين ارزش نسب     ينظر م 
گيرد، باشـد؛     شان تعلق مي    منييهر كدام از آنها به مسائل ا      

ـ  با ي کل راهبرد ک جـاده هـا و      يـ د در بـراي کـاهش تراف      ي
 .ه و اجرا شودي تردد، تهيمنيش ايافزا

د يتجد ٢٠٠۴ـ١٢ * *
 نظر

 دولت، 
  مجلس،
SPO 

 

يانم فوري راهكارها                         
 مدت

 بلند
 مدت

مهلت
 ارگانهاي مسؤول اجرا

 دربـاره   يمنـ ي و تمايـل بـه ا      ي در رسـان   بهبود اطالع ) الف
/ نارهاي سـم  يمشکالت تصادفات با استفاده از برگزار     

هـا در     ها و برنامه    يمش  د بر خط  يها، تکرار و تأک     کنگره
ــزيتلو ــرار دادن   گــر رســانهيون و دي ــد نظــر ق ــا، م ه
 و  گيرنـده   تصـميم  رتبـه   عـالي استمداران و مقامات    يس

 عموم مردم

 مداوم   *

SHSC , HTSC 
MONE 

 يها يکارگزار
ها، NGOربوطهم

 ها رسانه

 طرحها بـه نسـبت      يج اجرا ي در مورد نتا   يرسان  اطالع) ب
ن مطلب که تصادفات    ينه صرف شده و تأكيد بر ا      يهز

جـه سرنوشـت و قسـمت       ي و جراحات، در نت    يا  جاده
 .نديآ يوجود نمبه

 داومم   *

TSSيها ي، کارگزار 
ها، NGOمربوطه، 

 ها رسانه
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  و هماهنگييـ بهبود در سازماندهي، همکار۳ـ۲ـ۵
 :اهداف •
 ) موارديدر تمام(  مطرح شده قبل از مهلت مقرريتحقق راهکارها ـ 
 ۲۰۰۴ -۱۲ قبل از دورهيمنيا عنوان اته بيکم/ ک گروه يل حداقل يک نشست و تشکيبرگزاري  ـ 

 ميان فوري راهكارها                        
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

ف يدنظر در وظـا   ي و در صورت لزوم تجد     ينيبازب) الف
 بـا هـدف     ،کيـ  تراف يمنـ ي کار دو شـوراي ا      و نحوه 

ر ييـ شـان؛ تغ  يت ا ير و صـالح   يش مشاركت، تأث  يافزا
 يالملل نين بي مطابق قوانيکيرافن تيقوان

*   ۱۲-۲۰۰۲  
 دولت
 مجلس

 

ـ ک بـراي حما   ي تراف يمنيرخانه ا يک دب يتشكيل  ) ب  تي
 .از دو شوراي موجود، دولت و مجلس

ـ رخانه و تغذين دبيف ايمشخص کردن وظا       ه آن بـا  ي
 ن مرکزيف اي براي پربار کردن وظا،منابع الزم

*   ۱۲-۲۰۰۲  
 دولت
 مجلس

 مسؤوالن يريکارگ   با به  يمني سازمان ملي ا   يبانيپشت) پ
، منـابع، پسـتها و      هـا   زمينه يده در تمام  يق و ورز  يال

 ت در سطح بااليحما
 دولتدرحال اجرا  * *

 مجلس

 و در صورت لزوم مشخص کـردن دوبـاره          ينيبازب) ت
 مثال  يبرا(  مربوطه   ي عموم يگر ارگانها يف د يوظا

KGM ، EGM ،ژاندارمري ، MONE ، MOH(  
*   ۱۲-۲۰۰۲  دولت 

 مجلس

 يب ارگانهـا يف و ترکيانجام وظا  و   عملکرد ينيبازب) ث
رات ييل تغ ي، ارائه و تکم   ي و استاني فعل   ي محل يمنيا

 با در نظر داشتن مؤثرتر و کـاملتر سـاختن           يضرور
 سازمانها

* *  
٢٠٠٣- ١٢ 

 

مجلس، دولت 
SHSC ,HTSC   

TSS 

گـذاران    هي بـا سـرما    يهمـاهنگ   و ي همکار يبرقرار) ج
هـا،     و رسانه  يردولتي غ ي، سازمانها يبخش خصوص 

 کـاري و    يهـا   تـه يکم  مثال از طريـق تأسـيس      يبرا
 يمنين اي با عناويي اجرايها گروه

   SHSC ,HTSCدرحال اجرا  * *
TSS 
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  افزايش مهارتها و قابليتهاي كارمندان ذيربط در بخش ايمنيـ ۴ـ۲ـ۵
 :اهداف •

 ) الف و ب( اصالحات الزميري و پس از آن از سرگرلت مقره م قبل ازطرحهاانجام و اتمام   ـ
  و انجام مداوم اصالحات۲۰۰۴-۱۲ قبل از دوره ، اتمام مرحله اول راهكارهاي مطرح شده ـ
 

 ميانفوري راهكارها                       
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 کيني تراف مي در مورد ا   يت آموزش دانشگاه  يتقو) الف
   * يالملل نيد بيدر صورت امکان دعوت از اسات و

٢٠٠٢-٩ 

 مداوم

 
MONE، TSS 
 ها دانشگاه

 مربوطه عوامل 

 بـراي آمـوزش     ييهـا   آغاز به كار و گسـترش دوره      ) ب
 بـا اسـتفاده از      يحـاً  و ترج  ي براي کارکنان فعل   يمنيا

 يالملل نيد خبره بياسات
*   

٢٠٠٢-٩ 
 مداوم

 ،ها دانشگاه
  مربوطهيهايرکارگزا

TSS 
 

 ي در سـازمانها   يمنـ يش تعداد کارکنان بخش ا    يافزا) پ
عمومي، ايجاد موقعيت شغلي جـذاب بـراي افـراد          

ط کـار در مسـائل   ي، بهبـود شـرا   يمنـ يمند به ا    عالقه
ـ ع کارمنـدان و مزا    يـ مـثالً، ترف  ( ي  منيا  ،)گـر ي د ياي

ع مهـم   ي بـه وقـا    يد ملـ  يفرستادن كارشناسان و اسات   
گــر ي و دPIARC مثــال يبــرا( منــييمربــوط بــه ا

ـ  يهـا    شرکت در نشسـت    ،)ها  کنگره  در  يالمللـ   ني ب
 ,OECD مثـال يبـرا ( ي  منــيخصـوص مسـائل ا  

CEN( 

 مداوم  * *
 مجلس -دولت 
 مربوطه يهايکارگزار

TSS 
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 يمني ايتهاي از فعالي ماليبانيش پشتيـ افزا۵ـ۲ـ۵
 :اهداف •
نه مصرف ي از هزيبردار  درباره اثرات، بهره،۲۰۰۶ل تا سال  در هر سايهيک دوره توجي حداقل يبرگزار  -

حات يتوض( مربوطه ي سازمانهاي در تماميمني کارمندان بخش اي برايمني ايشده و راندمان راهکارها
 )آمده است" يمنيابخش نان ك کارافزايش مهارتها و قابليتهاي" شتر در يب

ش بودجه توسط ي و درخواست افزايمنيت اي از وضع)کبار در ساليحداقل ( دولت و مجلس يساز آگاه  -
 )کبار در ساليحداقل ( رتبه عالي مسؤوالنهاي شهرستانها و  ي فرمانداريساز ، آگاه)ب(هاي تشويقي برنامه

 )ب (۲۰۰۴ – ۱۲ تا قبل از دوره ،يساز منينه ايشتر در زمي بيدر مورد لزوم انجام راهکارها

 ) پ(ده قبل از مهلت مقرر  مطرح شي راهکارهاياتمام اجرا  -

 )ب (۲۰۰۴ – ۶ قبل از دوره ، راهکار مطرح شدهيياتمام مرحله ابتدا  -
 

 ميان فوري  راهكارها                       
 مدت

 بلند
مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

استفاده بهينه از بودجه موجود به وسيله استفاده از         ) الف
 مناسـب و    يابيز ار يها  ک، روش يستماتيروشهاي س 

  مربوط به ايمنييها نهيگذاري هز ارزش
 مداوم   *

 يها يکارگزار
 TSSمربوطه، 

 شهرســتانها، اســتانها و  يمنــيش بودجــه ايافــزا) ب
ـ هـا از طر     شهرداري و ويـژه   يرسـان   ق ارائـه اطـالع    ي

ــتق ــاط مس ــال يارتب ــراد ع ــا اف ــه  يم ب ــؤولرتب  و مس
 گيرنده تصميم

 مداوم   *

HTSC 
NGOها،TSS، 
هاي  گزاريکار

 ها سانهر،مربوطه

توانـد    ي م يمنيا"  ساختن يتجار" ا  يکه آ   ني ا يبررس) پ
 باشـد   ي مال يازهاين ن يک انتخاب مناسب براي تأم    ي

 خـاص بـراي     يها   انواع بودجه  يا برخ ين آ يو همچن 
تواننـد دوبـاره وضـع شـوند و           ي مـ  يمني ا يتهايفعال
ـ ا گسترش   يکه آ   نيا ـ  از طر  يسـتم درآمـد   يک س ي ق ي

ــتيدر ــهي جراف ــعه     م ــتفاده در توس ــراي اس ــا ب ه
تواند مناسـب     ي م ،رهي کنترل سرعت و غ    يها  نيدورب

 ن طرحهايل اير و در صورت امکان تکميا خيباشد 

 ٢٠٠۴ ـ ١٢  * 
دولت  -مجلس
HTSC ،SHSC 

TSS 

ــزا) ت ــه ايافــ ــيش بودجــ ــتفاده از يمنــ ــا اســ  بــ
وسـيله     ها بـه   NGO و   ي خصوص يها  يگذار  هيسرما

، " يمنيغ ا يتبل " ياي درباره مزا   و بحث  ياطالع رسان 
 يتوسعه و اجراي سـطوح تـأمين بودجـه خصوصـ          

 کي ترافيمنيا

 مداوم  * *

HTSC 
 يها يکارگزار

 TSSمربوطه، 
  يگذار هيسرما
 ها NGO،يخصوص
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  و آمار تصادفاتيهاي اطالعات  ـ پايگاه۶ـ۲ـ۵

 :اهداف •
 )همه طرحهادر مورد (  ارائه شده قبل از مهلت مقرري اتمام راهکارها ـ
 نانيکبار در سال مخصوص افسران ژاندارمري و پليس براي حصول اطمي حداقل يني بازبيها  دورهي برگزار ـ

 ت ثبت اطالعاتيفياز ک

 ميان فوري راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

ـ ل  يـ گسترش و تکم  ) الف رد  مـو  يک بانـک اطالعـات    ي
 يمنـ ي در مـورد گزارشـهاي ا  ي،اعتماد در سطح ملـ  

 يک کــه قابــل اســتفاده و در دســترس تمــاميــتراف
ــيس، ( ارگانهــا  ــد پل ــامانن ، وزارت اداره كــل راهه

ـ سـتم با  ين س يا باشد؛) رهيبهداشت و غ   د در کنـار    ي
ـ گزارش تصـادفات و تلفـات، تجز        از  يلـ يه و تحل  ي

 ه، صـدور  يـ ل نقل يک، وسـا  ي، تراف يا  اطالعات جاده 
گـر عوامـل    ين و د  ي قـوان  ي، اجرا ينامه رانندگ يگواه

 در  ي انجام توافقـات   .ز انجام دهد  ي را ن  يمنيمؤثر بر ا  
از سـازمانها و ارگانهـا و       يـ مورد اطالعـات مـورد ن     

 يد توســط چــه ارگــانيــ بايکــه چــه اطالعــات نيــا
ـ ز باين اطالعات ني شود و زمان ارائه ا     يآور  جمع د ي

 همـه   يسترسـ فراهم آوردن امکان د   . مشخص باشد 
 مربوطه و اساساً عمـوم مـردم        يارگانها و سازمانها  

 ينترنـت؛ برقـرار   يبه اين بانك اطالعاتي از طريق ا      
 به بانک اطالعـات در هـر        يابيهاي دست   تيمحدود
 سازمان

*   
 ٢٠٠٣ـ١٢

تجديد نظر

SHSC ، HTSC 
EGM   ژاندارمري، 
KGM،  MOH 

 يها يکارگزار
 SISمربوطه، 

 
ـ ل  ينشر و تکم  ) ب  ي در سـطح ملـ     ي کتـاب آمـار    کي

ــه ــال ب ــات،انهيصــورت س ، EGM از ي شــامل اطالع
 در مـورد    يهمـراه اطالعـات     به MOHژاندارمري و   

رگــذار بــر يگــر عوامــل تأثيک و ديــهــا، تراف جــاده
 تصادفات و تلفات

 *  ٢٠٠ -١٢۴

HTSC  ، SIS 
EGM   ژاندارمري

MOH ،KGM 

TSS  ، R&D 

قبل . يا  جاده روزه آمار تلفات     ۳۰ف شاخص   يتعر) پ
ن انتقـال بـه مراکـز       ين طرح، تلفـات حـ     ياز اتمام ا  
د در  يز با ين)  روز ۳۰در طول (مارستانهاي و ب  يبهداشت

براساس تحليل اطالعات   (آمار تصادفات ذکر شوند     
ـ  ا ي بررسـ  .)هـا   موجود و برخي تخمـين     ـ کـه آ    ني ا ي

ــروه ــد گـ ــد يبنـ ــان جـ ــطحي مجروحـ ي  و سـ
 .ستا مناسب) رهيشدگان وغ يبستر(

 
 
* 

 

 
* 

 
 

 
 

* 
 
 

 

 
 

 
۱۲-۲۰۰۲ 

HTSC ، EGM 
 MOHژاندارمري، 

TSS ،R&D  
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 ميان فوري راهكارها                                  
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 
ت ارائه گزارشها وآمار تصادفات، خصوصاً      يفيبهبود ک ) ت

ـ  يبا ذکر محل تصـادف؛ اجـرا        يک برنامـه آموزشـ    ي
 يو ژانـدارمري در راسـتا      EGMمخصوص افسـران    

ــول اطم ــان از کيحص ــفين ــادفات و  ي ــزارش تص ت گ
 فرم ارائه گزارش تصـادفات  يبررس. اطالعات مربوطه 

 ل آنيودر صورت نياز، تکم

* 
 
* 
 

* 
 

  
 مداوم

٢٠٠٢-١٢ 
EGM 

  ژاندارمري

 MOH پلـيس و   ،ن آمار ژاندارمري  ي ب يبهبود هماهنگ ) ث
ــات و  ــتانها و ين در بحــامجرودرخصــوص تلف مارس

 ماراني زمان مداواي بهمچنين
 

 
* 

 
 ٢٠٠-١٢۴ 

HTSC ، EGM  
  MOHژاندارمري،

TSS 

ل تصـادفات بـه     يـ  تحل يهـا   ل روش يـ گسترش و تکم  ) ج
ت يــر راهبردهــا و در اولوييــ بــراي تغيعنــوان اساســ

 يمني ايقراردادن راهکارها
 

 
* 

 
 

۱۲-۲۰۰۴ 
 مداوم

 مربوطه يهايکارگزار
R&D ،TSS 

افت اطالعات  ي بررسي جدي تصادفات شديد براي در      )چ
 يجاد تلفات، اجـرا   ير در ا  يشتر از عوامل درگ   يبهتر و ب  

  مطلوبيرگذاريطرح در صورت تأث
* *  ٢٠٠٣-١٢ 

KGM ، EGM  
 TSS ژاندارمري،

R&D 

ــين آمارهــاي تلفــات و  ) ح توســعه مقايســه اســتاندارد ب
که در شهرها و استانها     ) يمني ا يها  شاخص(جراحات  

ـ  عمـومي درخصـوص ا     يتواند در بهبود آگـاه      يم ن ي
 )يمني مسابقه  اينوع(اصالحات مؤثر باشد 

* *  ٢٠٠-١٢۴ 
KGM ،EGM 

 TSSژاندارمري،
R&D 

 
 :هاي زير  شاخصيريگ  اندازهيها توسعه سيستم) خ

  و ي شـهر  يهـا    در جـاده   ــ كيلـومتر     وسيله نقليـه    آمار    
 بين شهري

تر و نفرـ ساعت پيموده شده توسـط        نسبت نفرـ كيلوم      
 يه موتـور  يـ ل نقل يا وسا يسواران و     عابران و دوچرخه  

 )حاً بر اساس تحقيقات عادت سفريترج(

 
 
* 
 
 

* 
 
* 

 

 
* 

 

 
٢٠٠-١٢۴ 

 

٢٠٠٧ -١٢

KGM  
 ين محلمسؤولي 

TSS، R&D 
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 )R & D(يمنيقات و توسعه  ايـ بهبود تحق۷ـ۲ـ۵
 :اهداف •
 )در مورد همه راهكارها( ده در زمان مقرر مطرح شيتحقق راهکارها ـ 
 ۲۰۰۴ -۱۲   قبل از دورهيمنيقات و توسعه اي درخصوص تحقيالملل ني بيها  نشستيشرکت در برخ ـ 

 

 
 

 ميان فوري  راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

قـات و   يقتح  بـراي انجـام      يک مرکـز ملـ    يس  يتأس) الف
، مشــخص نمــودن )R&D( و يســاز مــنيتوســعه ا

ـ ف مرکز، احـداث     يوظا  بـراي   يک کتابخانـه علمـ    ي
 يمني مقاالت ايآور جمع

٢٠٠۳ـ١٢   *
 ، دولت،مجلس

 يها يکارگزار 
 مربوطه

ــراي  ) ب ــالتي و بخــش خصوصــي ب افــزايش بودجــه اي
 مداوم  * * تحقيقات و توسعه ايمني

 ،مجلس
  دولت

 :ها بين  همکاريبهبود روابط و) پ
ها براي روزآمد كردن  دانشگاه و R&Dـ سازمانهاي۱

 آوردها آموزش و تعليم بر طبق آخرين دست
افزايش   و نمايندگان اجرايي،R&D سازمانهاي ـ۲

 هماهنگي ميان مجامع مختلف علمي

 مداوم  * 

SHSC ، HTSC  
 يهايکارگزار

 ها، مربوطه، دانشگاه

TSS  ،R&D) ( 

ايمنـي،   تحقيقـاتي  ترش يـك برنامـه ملـي      و گس  اجرا  )ت
ترجيحاً تركيـب آن بـا برنامـه جـامع ايمنـي ترافيـک        
بعدي و حمايت آن از طرف دو شوراي ايمني؛ برخي          

 :عبارتند از) R&D( هاي تحقيقاتي زمينه
 ـ آمار و تحليل تصادفات

 ها و مدلهاي ارزيابي راهکارهاي ايمني ـ روش
 ثر ايمنيـ به روز در آوردن کاتالوگهاي مؤ

 * * 

 ٢٠٠۵ـ١٢
در حال 

د يتجد
 نظر

SHSC ، HTSC 

 يهايکارگزار
 مربوطه،

TSS  ،R&D 

المللـي مربـوط بـه        هاي بين   شرکت در برخي نشست   ) ث
 مداوم  * * )EU ،OESDمانند(تحقيقات ايمني

 يهايکارگزار
  ،TSSمربوطه، 

R&D 
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  يتيريگر فعاليتهاي سازماني و مديـ د۸ـ۲ـ۵
 :اهداف •
 )در مورد همه راهكارها(  مطرح شده قبل از زمان مقرريو اتمام راهکارهاتحقق  ـ 

 ميان فوري راهكارها                                  
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 )VAT(يک سيستم كاهش يا فقدان ماليات بررسي) الف
 هـاي  کـاله  در مورد تجهيزات ايمني، مثالً الستيکها،

 اجراي طرح در صورت تأثيرگذاري و ايمني 
 *  ٢٠٠ -١٢۴

 مجلس، دولت
SHSC،  HTSC 

TSS 

 ،ن مربوط بـه حـق بيمـه       ير قوان ييدر صورت لزوم تغ   ) ب
 و  يه ارائه گزارشهاي مربوط به تصادفات رانندگ      يبرپا

ه با در نظر داشتن هدف باال بردن انگيـزه          يوسائل نقل 
 يهــا ش بحــث در مــورد رو.اجتنــاب از تصــادفات

 يتر با همکار    مني ا يل عمومي براي رانندگ   يتوسعه م 
 گذار مهي بيشرکتها

 
* 

 
 

٢٠٠ -١٢۴ 
 

HTSC  ، TSS 

گذار مهي بيشرکتها

 

 يکي تکنيتهاي فعال-۵-۳
 ط سهم وسايل نقليهيـ بهبود شرا۱ـ۳ـ۵

 :اهداف •
سه با يد در مقايبا) اي و بار ل لولهونق حمل(ها  يي از تمام جابجاي، که به عنوان درصديا ونقل جاده  حملييآمار نها

 ٢٠١١          ٢٠٠٦                         .ابدير کاهش ي بر اساس آمار ز١٩٩٩سال 
 %٣  %١ مسافرحمل                                                           

 %۵             %٢                حمل بار                                                          
  

 ميان فوري راهكارها                         
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

ي را    ا  ونقـل جـاده      کـه حمـل    ييهـا   ارتقاء سيسـتم  ) الف
 وشـهاي هـايي كـه ر      دهند، براي مثال سيستم     كاهش  

ــل  ــف حم ــل مختل ــود ک  ونق ــراي بهب ــفي را ب ت و ي
ــردا بهــره ــآم ي از آن درهــم مــيرب ــزد؛ اي ن مــورد ي

 .دهد ي کاال را کاهش ماي  جادهونقل خصوصاً حمل

 SPOمجلس، دولت،  مداوم  * 

ــاء راه) ب ــا گــر روشيآهــن و د ارتق ــل   حمــليه ونق
روي و    ادهي پ همچنين،  ) و بين شهري   يشهر(يعموم

ها مثالً بهبود ارتبـاط       گر روش ي و د  يسوار  دوچرخه
 . تردد خودروهااز راه دور براي کاهش

 مداوم  * 

 يها يدولت،کارگزار
 مسؤوالنمربوطه، 

 محلي



 

٧٨ National Traffic Safety Program For Turkey                                                               

 

 ) بين شهريهاي جاده(تر  ـ زيرساخت ايمن۲ـ۳ـ۵

 :اهداف •
 )همه راهكارهاي مربوطه(تحقق و اتمام راهکارها قبل از زمان مقرر  -
حاشيه  ها و ليدر جاده، رسم خطوط، تابلوها، گاريها يگذار  براي بهبود نشانهيک برنامه کليگسترش  -

ل برنامه تا قبل از ي، تکم۲۰۰۲-۱۲ قبل از دوره يالتي ايها ها، تقاطعها، نقاط نظارت پليس در جاده جاده
 )ت (۲۰۰۶ -۱۲دوره

 )ج(۲۰۰۶ تا سال خيز حادثه نقطه ۱۰۰بهبود حداقل   -

 )چ(۲۰۰۲-۷شده در  شروع يمنيهاي ا  ازنظر بازبينييالتيهاي ا  مرتبط با جادهيها کنترل همه پروژه  -

 قبل از يمنيهاي ا  و بازبيني۵۰۰۰بيش از ترافيك متوسط روزانه در سال  با يالتي اهاي جادهکنترل همه  -
 )چ(۲۰۰۶-۱۲  ها تا قبل از دوره ج بررسيي و بهبود آنها مطابق نتا۲۰۰۳ -۱۲دوره

 

 ميان فوري    راهكارها                            
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 : استفاده از كاربري زميني چگونگيزير برنامه
 در مـورد    ي اصـالح  يهـا   اجرا و توسـعه قواعـد و روش       ) الف

ن يــ باشــد؛ ايمنــيشــهري کــه دربردارنــده ا  بــينينهــايزم
، منسـجم   ييد با هدف کاهش مقـدار جابجـا       ي با يزير  برنامه

  صـورت  يونقـل عمـوم     ونقل و ارتقـاء حمـل       ساختن حمل 
ـ رد؛ عـالوه بـر ايـن با       يگ  مناسـب توسـعه و      يتهـا يد موقع ي

ز مـد نظـر داشـته       ي را ن  يا  فعاليتهاي دسترسي به شبکه جاده    
  .باشد

ـ هايي در طرح كـاربري زمـين و در اولو           نامه  توسعه آيين      ت ي
 .ستفاده كنندگان جاده در اين طرح  همه ايمنيقرار دادن ا

 

 
 

* 
 
 
* 

 
 

* 
 
 
* 

 

٢٠٠-١٢۴ 
 مداوم

 دولت
KGM، 
 مسؤوالن

 يمحل

 

 :ي اقتصاديها يابي، ارزيا  جادهيزير برنامه
ـ ر   دربرنامه ي اصالح يها  اجرا و توسعه روش   ) ب  يا   جـاده  يزي

 .ردي در برگ رامنيي از ايکه درصد باالتر
 طـرح   يهـاي بـين شـهري، بررسـ          طرح ايمني جاده   يبررس    

هـاي    جـاده    تمـام  يمنـ يتوسعه و گسترش و اجراي برنامـه ا       
 .تي و استانيايال

ــزا     ــاهياف ــوميش آگ ــدمان و نت"  از ي عم " بخشــي  جــهيران
ـ  راههـا  ير و نگهدار  ي، تعم يهاي طراح   برنامه ا اسـتفاده از     ب

ها و شاخصهاي ارزيـابي       روزآمد كردن روش  . منابع محدود 
نقـاط   و حـذف     يگـذار   هي سـرما  يهزينه به فايده، در راستا    

  : از جملهخيز حادثه
 برآورد ميزان کاهش تصادفات و تلفات براي ييها اسيـ مق
  کاهش تصادفات و تلفاتي ماليابي براي ارزييها اسيـ مق

* 
 
 
 
 
* 

* 
 
* 

 
۱۲-۲۰۰۲ 

 مداوم
KGM 
R&D 
 



    

 ٧٩                                                                                            برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه   

 

 ميان فوري راهكارها                                         
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 :زات آنياده و تجه جيها و تجارب در طراح نامه نييآ
 و يا  جـاده ي جامع بـراي طراحـ  يها نامه نيياجرا و توسعه آ )پ

 . باشديمني که دربردارنده ا زات آنهايتجه
 يهـا   نامـه   نيـي ل آ يـ ، توسـعه و تکم    ينين مورد، بازب  يدر کنار ا      

 :رين مشخص شده زينظر شده براي عناو ديتجد
ـ  مسافت د  يـ مقياسي برا   ئم، انـواع    و قـا   يد، شـعاع قـوس افقـ      ي
 )شرفتهين پيادياز جمله م(  استاندارديتقاطعها

  براي انتخاب انواع تقاطهاييها ـ قواعد و روش
 ها ليها و گاردر  مناطق اطراف جادهين طراحيـ قوان
 دارنده هاي نگه  و استفاده از محافظين طراحيـ قوان

   امكانـات   گر  يد ن و يبنز  پمپ يها  ستگاهي براي کنترل ا   يـ قواعد 
 يا دهجا

 ها  كندرو در سرباالييي براي باندهاييها نامه نييـ آ
ل يـ  نتايج بدست آمـده از تحل      يريها، متناوباً با بکارگ     نامه  نييآ    

ـ ، مورد تجد  يمني ا يها  ي و بازرس  خيز  نقاط حادثه  دنظر قـرار   ي
 .رنديگ يم

* 
 

 
* 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 
 

 
 

 
* 

 

 

١٢-۲٠٠٢ 
 تجديدنظر

 
 
 
 
 
 
 مداوم

KGM 
R&D 

 : براي اصالحيک برنامه کليو اجراي توسعه ) ت
  جاده يها يگذار نشانه      
 ها ليمناطق اطراف جاده و گاردر      
 تجهيـزات   يري و بکـارگ   ي تقاطعهـا بـا بهبـود طراحـ        يمنيا      

 يا جاده
 ها نقاط نظارت و كنترل در جاده      

*   ٢٠٠٢-١٢ KGM 

 

 : مانندي مواردي بررس)ث
ــاظ-  ــول حف ــاده  ي ط ــط ج ــ ۱ وس ــده، تکم۲ا ي ــ بان ل آن در ي

 صورت امکان
 ي ترددهـا  ي بـرا  ي اصـل  يهـا   جاد سطوح شيبدار کنار جـاده     يـ ا  

  مناسبتأثيرگذاريل طرح در صورت ي، تکميطوالن

* 
 
* 

* 
 
* 

 
 

٢٠٠٢-١٢ 
 

٢٠٠-١٢۴ 
KGM 
R&D 

 :خيز نقاط حادثهشناخت و حذف 
ص و حـذف    يبراي تشخ  ي اصالح يها  اجرا و گسترش روش   ) ج

 خيز نقاط حادثه
 منـاطق  يابي و ارزيهاي الزم براي بررس  کياجرا و توسعه تکن       

ــا  همــاهنگترجيحــاً(  خطرنــاک، مخصوصــاً تقاطعهــا  و ي ب
 )ي محلمسؤوالن يهمکار

 
* 
 
* 

 
 
 
* 

 

 
٢٠٠٢-١٢ 

 
٢٠٠-١٢۴ 

KGM 
  R&D 
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 نميا فوري راهكارها                                      
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 :هاي ايمني بازرسي
هاي بازرسـي ايمنـي همـه         گسترش و تکميل قوانين و روش     ) چ

 ) شروع شده استKGMکه هم اکنون در (هاي ايالتي  جاده
هـاي    هاي بازبيني ايمني جاده     توسعه و تکميل قوانين و روش          

  شدهايالتي موجود و اجراي راهکارهاي مطرح

 
* 
 

* 
* 

 

 
 
* 
 

 

٢٠٠٢-١٢ 
 

٢٠٠٢-١٢ 
٢٠٠-١٢۶ 

KGM 
R&D 

  
 

 :تعمير و نگهداري و عمليات اجرايي
ـ  بـراي مـوارد ز     ي اصـالح  يها  نامه  نيياجرا و توسعه آ   ) ح در (ر  ي

 :)ي محلمسؤوالن با يخالل هماهنگ
 خ و برفين بردن يرطرف کردن و از ب  ب-
 يي و روشناها لي، چراغها، تابلوها، گاردريعالمتگذار  -
 ات كارگاهيي عمليمشخص كردن مناطق تحت اجرا  -

 
 
* 
 
 
 

 
* 

 
* 

 
 

 

 
 ٢٠٠۴ـ۱۲
 2002ـ12

 
 ٢٠٠۴ـ١٢

 
KGM 
R&D 
 
 

 

 :سازماندهي
ها با سرپرسـتي      نامه  نييس ارگان مخصوصي براي ارائه آ     يتأس) خ

 يزات و طراحـ يـ در خصـوص تجه  (  KGMيدفتـر مرکـز  
 )يا جاده

 در  ي محلـ  مسـؤوالن و   KGMان  ي م يبهبود روابط و هماهنگ       
ـ با KGM؛  يمنـ يمسائل مربوط بـه ا     ـ د نظر ي ات خـود را در     ي

ن مسـؤولي ق  ي و تشـو   يمنـ ي ا يخصوص تمام جوانب مهندس   
 .ن امر ارائه کندي در مورد ايمحل

و  KGM ي در داخــل دفتــر مرکــزيبهبــود رابطــه و همــاهنگ   
 هاي  ش استفاده از گروه   ين دفتر و مناطق، افزا    ي ميان ا  همچنين

  مختلفيكاري متشکل از اعضاي سازمانها
 يمنيدر مورد ا KGMارمندان     شروع آموزش 

* 
 

* 
 

 
 

* 
 
* 

 
 
 

 
* 
 

 
 

* 

 

 
 2002ـ12

 
 
 مداوم
 
 
 مداوم
 
 

 

٢٠٠٢-١٢ 

 
KGM 

 

 
 
 
 
 
 



    

 ٨١                                                                                            برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه   

 

 )ي شهريها ابانها و جادهيخ (تر منيرساخت ايـ ز۳ـ۳ـ۵
 :اهداف •

 )همه راهكارها(قرر مطرح شده در موعد مي تمام راهکارهاياجراي قطع ـ 
 

 ميان فوري راهكارها                                  
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 : شهرييزير  زمين و برنامهيکاربر
هــا در   و روشين اصــالحياجــرا و گســترش قــوان) الــف

  شهري بـا   يزير   اراضي و برنامه   ين کاربر يي تع يراستا
د بـا هـدف     ي با ين طراح يا.يمنيادر نظر گرفتن مسأله     

ونقـل،     حمـل  يهـا   ونقل، انسجام سيسـتم     کاهش حمل 
 يسوار  روي و دوچرخه    ادهي، پ يونقل عموم   ارتقاء حمل 

 مناسـب بـراي   يتهـا يد موقعي با همچنين. رديصورت گ 
، از جملـه    مـدت   کوتـاه  يهـا    برنامـه  يتوسعه و اجـرا   

ه در نظر   ي به شبکه خياباني و پارک وسائل نقل       يدسترس
 .رفته شودگ

 و  زمـين ي کاربريهاي طرحها   نامه  نييانتشار و توسعه آ       
  تمام کاربران جادهيمنيدادن ا ت قراريدر اولو

 

 
 

* 
 

 
 
 

 
* 

 
 
* 
 

 
 
 

* 
 

 
 
 
 
٢٠٠-١٢۴ 

 دولت،
 مسؤوالن 

 ، يمحل
KGM 

 

 در  يونقـل محلـ      حمـل  يگسترش و اجـراي طرحهـا     ) ب
ـ ؛ ا ي محلـ  مسـؤوالن رنده اهداف ايمني توسط     يبرگ ن ي

ــا با ــطرحه ــوان ي ــامل ق ــر  يد ش ــارت ب ــأمين ن نظ ت
ي اتز و تجهي  يونقل عموم   تر، حمل   مني ا يها  يگيهمسا
 خـودرو   توقـف   و پـذير   کننـدگان آسـيب     استفادهبراي  
 .باشد

 
 

* 

 

 يمحل نمسؤولي ٢٠٠۴-١٢
KGM 

 

 :ي اقتصاديها يابي آنها و ارزيابانها، طراحي خيبند دسته
 بـراي   يالح اصـ  يهـا   ن و روش  ي اجرا و گسترش قوان    )پ

  خيابانهايبند دسته
 يهـا   ي براي طراح  ي اصالح يها  اجرا و گسترش روش       

 . باشديمنيرنده مسائل ايابان که دربر گيخ/ جاده 
 يهـا يابي براي ارز  ييها  اسيها و مق    اجرا و توسعه روش       

 يمني اي راهکارهاياقتصاد
 در ي محلـ مسـؤوالن  براي ييها  روش يابيتوسعه و ارز      

ل طـرح در    يـ هـا، تکم    مني جـاده  يند ا يبود فرآ جهت به 
  مناسبيرگذاريصورت تأث

 

 
* 

 
 
 

 
* 
 
* 
 
* 

  
 
٢٠٠٢-١٢ 

 
٢٠٠-١٢۴ 

 
٢٠٠-١٢۴ 

 
٢٠٠-١٢۴ 

 دولت،
ن مسؤولي
 يمحل

 KGM 
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 ميان فوري راهكارها                                  
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

ابـان و  يخ/  جـاده  ي در مـورد طراحـ  ها و تجارب نامه آيين  
 تجهيزات جاده

 و در صــورت لــزوم، يهــاي فعلــ نامــه نيــي آينيبــازب) ت
، يمنـ ينظر در آنها با هـدف بـاال بـردن سـطح ا              ديتجد

 بهتـر   يبنـد   ها بر اساس دسته     نامه  نييتوسعه و اجراي آ   
 ها جاده

ات يـ  تجرب يريها و بکارگ    نامه  نييدنظر مکرر در آ   يتجد     
 يمنيهاي ا  و بازرسيخيز نقاط حادثه آناليز ازحاصل 

 
 

 

* 
 
 

* 

 
 

 
 

 
* 

 
 
 

 
 
 

 
 

٢٠٠٢-١٢ 
 

٢٠٠٣-١٢ 
 

 مداوم

 ين محلمسؤولي
KGM 

 

 :خيز نقاط حادثهص و حذف يتشخ
نقـاط   شـناخت و حـذف       يهـا   اجرا و گسترش روش   ) ث

ک مناسـب   يـ ، اجـرا و گسـترش تکن      ي شهر خيز  حادثه
ــاک، خصوصــاً تقاطعيبــراي بررســ هــا  منــاطق خطرن

 ) KGM با ي در هماهنگترجيحاً(

 
* 

 
* 
* 

 

٢٠٠-١٢۴ 
٢٠٠-١٢۴ 

 ي محلمسؤوالن
KGM ، R&D 

 

 :يمنيهاي ا بازرسي
 يمنـ ي ا يهـاي بازرسـ     ن و روش  ياجرا و توسـعه قـوان     )  ج

  و دردست طراحيي فعليابانهايها و خ جاده
ــياجــرا و توســعه بازرســي ا      ــوريرهاي مســيمن  ي عب

 کودکان به طرف مدارس

 
* 
 
 
* 

 
* 
 
 
* 

  
٢٠٠-١٢۴ 

 
 

٢٠٠-١٢۴ 

 ين محلمسؤولي
KGM  ،R&D 

 

 :ر جادهيپذ بيکنندگان آس  استفادهي برايتجهيزات
هـاي اداوات مـورد       نامـه   نيين و آ  ياجرا و گسترش قوان   ) چ

ر جــاده، از جملــه يپــذ بيکننــدگان آســ از اســتفادهيــن
ر مخصـوص دوچرخـه، محـل عبـور         يروها، مسـ    پياده

 رگــذرها و روگــذرهايواران، زســ عــابران و دوچرخــه
 . معطوف شوديد نسبت به افراد معلول توجه خاصيبا

 
 
* 

   
 

 

 ي محلمسؤوالن ٢٠٠٢-١٢
KGM ، R&D 

 : کاهش سرعتيک، ابزارهايسازي تراف آرام
ک، ماننـد   يـ  تراف يسـاز   ن آرام ي و گسترش قـوان    يمعرف) ح

لومتر بـر سـاعت در اطـراف        ي ک ۳۰ت سرعت   يمحدود
 ي مسکونمدارس و مناطق

 و اسـتفاده از ابزارهـاي       ين طراحـ  ياجرا و توسعه قـوان        
 کاهنده سرعت

ـ حـاً بـا حما    ي، ترج يشـ ي نما يها   پروژه     ترتيب دادن  ت ي
 انعكاس اثرات ويابي دولتهاي محلي؛ ارزي از سويمال

 
* 
 
 
* 

 
* 
 
 
* 
 
* 

 
 

٢٠٠٣-١٢ 
 
 

٢٠٠٣-١٢ 
 

٢٠٠-١٢۴ 

 ي محلمسؤوالن
KGM ، R&D 
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 ميان فوري راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 : و اجراير، نگهداريتعم
 دربـاره   ي اصـالح  يهـا   نامـه   نييل آ يگسترش و تکم  ) خ

 ):KGM با يبا هماهنگ( ريموارد ز
 خ و برفين بردن ي از ب-   
ـ ، گاردر چراغهـا هـا، تابلوهـا،       يگذار   نشانه -    هـا و     لي

 ييناروش
 ري در دست تعمي محلهايعالمتگذار -   

 
 
 

 
* 

 
 
* 

 
* 

  
 

٢٠٠ -١٢۴ 
 

٢٠٠ -١٢۲ 
 

٢٠٠ -١٢۴ 

 ،ي محلمسؤوالن
KGM 

 

 :يسازمانده
 در  ي محلـ  مسـؤوالن و   KGMان  ي م يبهبود هماهنگ ) د

 يمنيخصوص مشکالت ا
 /ي محلـ مسـؤوالن ان يـ  مي و همکار يبهبود هماهنگ     

ــهرها ــليش ــوص اي اص ــي در خص ــي؛ يمن از  يک
ک انجمـن   ي احداث   ين هماهنگ ي تحقق ا  يها  روش

 مسـؤوالن ان  يـ  در م  يکـ ي تکن يهـا   ي همکار مسؤول
 . استيمحل

ــاجــرا و توســعه      ــراي تعلــيک دوره آموزشــي م ي ب
 يک شهريمهندسان تراف

 
 
* 

 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

  
 

 مداوم
 
 مداوم
 
 
 

٢٠٠٣-١٢ 

 
 
 
 
 ،ي محلمسؤوالن

KGM 

 

 تر منيه ايل نقليـ وسا۴ـ۳ـ۵
 :اهداف •
 )همه راهكارها(  مطرح شده قبل از موعد مقرريتحقق راهکارها  -
 يانه و در سطح مليصورت سال  بهيمني اي در مورد کمربندهايمنيک طرح اجرايي عمومي ايارائه حداقل   -

 .) آمده استيمنيشتر از اداوات اي ب شتر در بخش استفادهيحات بيتوض( ۲۰۰۴تا سال 

د تا قبل از ي انواع مختلف خودرو که بايمنيکننده درباره ا ربوط به مصرف ميک کتاب راهنمايتأليف   -
 .رديد نظر قرار گي صورت گرفته و هر ساله مورد تجد۲۰۰۴ -۱۲  دوره

 در تمام کشور يالملل ني بيافته و مطابق استانداردهايصورت بهبود   خودروها بهيا  دورهينه فنيشروع معا  -
 .۲۰۰۱-۳از سال
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 ميان فوري راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 :زاتي و تجهيطراح
 : ساختن موارد زيرياجبار) الف

ــت  - ــده حفاظ ــاره  کنن ــي و کن ــاي عقب ــابق   ه ــا مط ه
EC89/297, EEC70/221 ــا ــراي خودروه  ي ب

 ي برنامــه بازرســيکشــها و معرفــ دکيــن و يســنگ
 وجوده ميل نقليوسا

ــتفاده از  - ــ اس ــه  ي ــز ب ــزرگ قرم ــث ب ــوان  ک مثل عن
ها   کش  دکيکننده نور در پشت تراکتورها و        منعکس

؛ ادامه  )EEC69 (ي عموم يها  هنگام تردد در جاده   
 ي در مورد طراح   يقيروند برنامه اتمام مطالعات تطب    

 ن اروپايزات موارد مطابق قوانيو تجه

 
 
* 

 
 
* 

  
 

٢٠٠٢-١٢ 

 ،دولت
MOIC، 
HTSC، 

عت صن
 ،يخودروساز
 ،انجمنها

 يها رمجموعهيز
 ،يتجارت خارج

KGM ،SIS 
 

 ي بـا موضـوع طراحـ      يالملل  نيشرکت در مجامع ب   ) ب
 يه؛ طـرح جامعـه اروپـا بـرا        يل نقل يزات وسا يتجه
ه بـه صـورت     يـ له نقل ي وسـ  ي قسمت جلـو   يطراح

تر براي کاهش تلفات دربرخوردها، خصوصـاً         منيا
ـ  حما.ر جادهيذپ  بيکنندگان آس   در مورد استفاده   ت ي

ـ  يها  از سيستم  کننـده اسـتفاده از کمربنـد         يادآوري
ــيا ــا يمنـ ــب محافظهـ ــابق  ي، نصـ ــودک مطـ  کـ

و بهبـود تسـتهاي      ISOFIX ي جهـان  ياستانداردها
 رهيها و غ برخورد به خودرو از جلو و کناره

 
* 

 
* 

 
 

 
٢٠٠٢-١٢ 

 ،دولت
MOIC، 
 HTSC 

 اسـتفاده از نـور خـودرو در         ي طرح اجبار  يبررس) پ
براي موتورها و   ) شكن جلو    مه يمثالً چراغها (ز  رو

 يرگـذار يخودروها، اجـراي طـرح در صـورت تأث        
 مطلوب

*  
 

 ٢٠٠٣-١٢ 
 ،دولت

HTSC 
TSS ،R&D 

 

ــزا) ت ــد ا ياف ــتفاده از کمربن ــار اس ــيش آم ــز يمن  و ني
 بـا هـدف     يرسـان    کودک بر اثـر اطـالع      يمحافظها

ش يشـتر در بخـش افـزا      يحات ب يتوض( آنها   ياجرا
 .) آمده استيمنيزات اياز تجهاستفاده 

 

 مداوم   *
MONE 
EGM  ،
 TSSژاندارمري، 

 

ستم مشوق حـذف    يک س يا اعمال   يکه آ   ني ا يبررس) ث
 براي کاهش تصادفات يمي قديل نقليه موتوريوسا

 مناسـب خواهـد     يطيت اثرات مح  يو تلفات با رعا   
 .بود

 ،MOIC ،دولت ۲۰۰۴-١٢ * * 
KGM 
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 ميان فوري راهكارها                               
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

ــاره  رســاني بهتــر بــه مصــرف اطــالع) ج کننــدگان درب
خصوصــيات ايمنــي انــواع خــودرو و توليــد آنهــا 

ايمني خـود وسـيله و ايمنـي بازدارنـده از وقـوع             (
نظــر در ســاخت خودروهــاي    حادثــه؛ تجديــد 

رزيابي طرح   چرخ؛ ا  ۴چندمنظوره با نيروي محرك     
 )EuroNCAPخودروهاي جديد اروپايي 

  
 
* 
 
 

  
٢٠٠-١٢۴ 

 تجديد نظر
  هر ساله

 
HTSC 

TSS ،R&D 
EI 
گذاران  سرمايه

 خصوصي

 :معاينه فني وسايل نقليه
تركيه براي پيوستن به جامعـه اروپـايي مجبـور بـه            ) چ

اي و  اجراي معاينه فني خودروها بـه صـورت دوره    
يــد خودروهــا و  مطــابق بــا اســتانداردهاي جد  

موتورهاي اروپايي است؛ افزايش بودجـه كاركنـان        
 توسـعه و    .بخش نظارت، سـاختمانها و تجهيـزات      

نامــه معاينــه فنــي و نحــوه پوشــش   اجــراي آيــين
ها به صـورت      ها؛ بررسي ميزان انتشار آالينده      هزينه
اي   تأسيس سازماني براي معاينه فنـي دوره      . اي  دوره

تيابي بــه ايــن هــاي دســ خودروهــا؛ يكــي از روش
ــراي  مقصــود تأســيس ســازمان هــاي خصوصــي ب

همكـــاري بـــا دولـــت در مـــورد معاينـــه فنـــي 
در اين سازمانها، دولت داراي نقش      . خودورهاست

اساسي؛ حق وتو و عضويت دائمي در هيأت مديره         
راه ديگر دعوت از بخش خصوصي است كه  . است

KGM بر قيمت آنها نظارت داشته باشد. 

 
 

 
 

* 
 
 
 
 

 
 
* 

  
 

 
 

٢٠٠٢-١٢ 
 
 

 
 
 

٢٠٠٢-١٢ 
 

 دولت
KGM 

MOIC   

اي همـه     ت بازرسي كنارجـاده   يفيش تعداد و ک   يافزا) ح
 يهـا   نامـه   نيـي ل آ يانواع خودروها، گسترش و تکم    

 ها ين بررسايانجام 
 *  ٢٠٠-١٢۴ 

KGM 
EGM  
 ژاندارمري
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 )کودکان و نوجوانان(جاده  كاربران يمنيش ايـ افزا۵ـ۳ـ۵
 :اهداف •
 )همه راهکارها( مطرح شده تا قبل از موعد مقرر يمام راهکارهاات  -
        تا قبل از دورهي درباره کودکان و نوجوانان در سطح مليمنيک طرح اجرايي عمومي اي ارائه حداقل  ـ

۱۲- ۲۰۰۵( 

 ۲۰۰۲-۱۲نه در مدارس تا قبل از دوره يکننده نور بدون پرداخت هز شروع به استفاده از ابزار منعکس ـ 
 .) جاده آمده استپذير آسيب کنندگان استفادهشتر در بخش يحات بيتوض(

 ينه اضافينشستن کودکان بدون پرداخت هزمخصوص  به مکان ي شخصيز تمام خودروهايشروع به تجه ـ 
شتر يحات بيتوض(رد ي صورت گ۲۰۰۲-۷ ي د تا قبل از دورهيکه با) بنا به درخواست خريداران خودروها(

 ).آمده است " يمنيزات ايشتر از تجهيتفاده باس"در بخش 

 ميان فوري راهكارها                                  
مدت

 بلند
مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 :آموزش
 :نيهمه سنبراي  مناسب يها كارگيري برنامه به) الف

ه به پدر و مادر آنهـا و معلمـان          يق توص ينوزادان نوپا، از طر    ـ  
يرها،  در مـورد حفاظـت درون خـودرو، مسـ        يستانش دب يپ

 رفتار درون خودرو
ـ ، از طر  ييآموزان ابتـدا    دانش ـ    در مـورد    ييق ارائـه طرحهـا    ي

ن ي کودکـان و والـد     يساز  سواران و آگاه    عابران و دوچرخه  
 آنها از خطرات تردد در جاده 

ـ ـ کودکان بزرگتر، از طر      و  يمنـ ي در مـورد ا    يرسـان  ق اطـالع  ي
 انجـام  يي دورتري که بـه تنهـا      يگام سفرها آموزش آنها هن  

 دهند مي
 شـتر در  ي براي کسب استقالل ب    ييها  هيق توص يجوانان، از طر   ـ  

 سفرها

 
 

* 
 

   
 
 مداوم

 

 
 

 
MONE، 

USS، 
 يها يکارگزار

 مربوطه

 

آموزان در    م دانش ي و تعل  يمنيارائه آموزش كافي در مورد ا     ) ب
 تمام سطوح

فته، در کنار باال بردن محتـوا       شري پ ي آموزش يها   توسعه دوره  -
 و بهبود تجهيزات

 ت مدرسانيم و تربي تعل-
 ن و داوطلبان يه به والدي اولي گسترش آموزش کمکها-

  مدارس يمني اي گشتهاي عملکرد معرفيـ بررس
 مجــرب و ي امکـان اســتفاده از متخصصـان راننـدگ   ي بررسـ  -

 رسـتانها و  ي براي آموزش در دب    EGM / يافسران ژاندارمر 
 .يگذار ريمعرفي طرح ارائه شده در صورت تأث

* 

  

٢٠٠-١٢۴ 
تجديد 
 نظر

MONE، 
TSS 
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 ميان فوري راهكارها                                       
مدت

 بلند
مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 و  يرسـان  ک و اطـالع   يـ  تراف يمنـ ي بـراي ا   يت ارگـان  يتقو) پ
توانـد بـه      ين ارگان م  ياا  يکه آ   ني ا ياقدامات عمومي؛ بررس  

ــوزش ا ــود آم ــيبهب ــد  يمن ــدارس کمــک کن ــراي ( در م ب
"  و اقدامات  يمني ا يرسان  اطالع" شتر به بخش    يحات ب يتوض

 ).مراجعه شود

* 

  

٢٠٠٢-١٢ 

  MONEدولت،
کارگزاران 
 مربوطه

 

 :تهايگر فعاليد
 يمنـ ي مخصـوص ا   يهـا   ياجرا و توسعه استفاده از صـندل      ) ت

مارستانها به امانت يا اجاره گرفته      يبتواند از     يکودکان که م  
ــود  ــرا(شــ ــات بيبــ ــش ي اطالعــ ــه بخــ ــتر بــ شــ

 ).مراجعه شود" يمنيزات ايش استفاده از تجهيافزا " 

 
 

* 

 
 

* 

  
 

 مداوم

 
 

MOH 
TSS 

 

 :ر بپردازدي موارد زيد به اجراي باKGM) ث
 يها   اجرا و توسعه طرح مناطق مخصوص کودکان در جاده          -

 .س عبور کندشهري که از کنار مدار

  
* 

  
 مداوم

 
KGM 

 

 :ر بپردازندي موارد زيد به اجراي باي محلمسؤوالن) ج
 )له اتوبوسيمثالً، به وس( تردد مدارس يمني ارتقاء ا -
لومتر ي ک ۳۰شتر مناطق با محدوديت سرعت      يجاد هر چه ب   يا  -

ــار آرام ــاعت، در کنـ ــاز در سـ ــ ترافيسـ ــراي يـ ک و اجـ
ها در اطـراف مـدارس و        براي پارک خودرو   ييتهايمحدود

بـا  (کننـد     يآموزان از آنها عبور مـ        که دانش  يمناطق مسکون 
 ) .س و ساکنان مناطقيكمك پل

ها و    من و محلهاي عبور از جاده     يروهاي ا    فراهم آوردن پياده   -
  به ويژه در اطراف مدارسي اصليابانهايخ

 عبور کودکـان خصوصـاً      يرهاي مس يمني ا يها  ي انجام بازرس  -
  مدارسدر اطراف

  
 
 
* 

  
 
 
 مداوم

 
 
 
 ي محلمسؤوالن

کارگزاران 
 مربوطه

 
 

 سـرعت در منـاطق پرتـردد        يتهاياعمال پرقدرت محـدود   ) چ
 .کودکان، خصوصاً در اطراف مدارس

 

* 
 

 

  
 

 مداوم
 

 ژاندارمري
EGM 
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 ميان فوري راهكارها                                   
مدت

 بلند
مدت

 مهلت
 اجرا

 يارگانها
  مسؤول

 

ـ با) هـا NGOهمگام بـا    ( ارگانهاي مربوطه   ) ح  يد بـه اجـرا    ي
 ر بپردازندي زيطرحها

 کودکـان در      بازدارنـده  يها  ـ بهبود توسعه و استفاده از سيستم      
 خودروها

کننده نـور و كـاله       ـ افزايش ميزان استفاده از ابزارهاي منعکس      
شـتر بـر    يد ب يـ سـواران، تأک    ايمني توسط عابران و دوچرخه    

  و اقدامات عمومييرسان اطالع
ه يم دروس پا  ياي براي تعل     امکان انتشار و پست مجله     يـ بررس 

 ي بـاالتر از سـه سـال، شـامل چگـونگ           يهـا   ايمني به بچه  
ه در صورت ي اولياجتناب از تصادفات و استفاده از کمکها  

 يگــذار ريل طــرح در صــورت تــأثيــبــروز حــوادث؛ تکم
 .مطلوب

له  منعکس کننده نور بـه هـر         يک وس ي يـ شروع طرح واگذار   
 نهيافت هزيز هر سال بدون درييدانش آموز در پا

 
 
 

* 
 
* 
 
 
 

 
* 

 
 
 

* 
 

 
 

 
 

 مداوم
 
 
 مداوم
 

٢٠٠-١٢۴ 
 
 

٢٠٠٢-١٢ 

MONE 
MOH 
 يها يکارگذار
، TSSمربوطه، 

گذاران  هيسرما
 يخصوص
NGOها 

 

 يمنـ ي و ارائه اقـدامات عمـومي بـا مضـمون ا           يرسان اطالع) خ
 * * کانجوانان و کود

 
 MONE مداوم

TSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 ٨٩                                                                                            برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه   

 

 )نامهي و صدور گواهيم رانندگيتعل( جاده كاربران يمنيش اي افزاـ۶ـ۳ـ۵
 :اهداف •
 )همه راهکارها( مطرح شده تا قبل از زمان مقرر ي تحقق راهکارها-

 ميانفوري  راهكارها                            
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
 ول مسؤ

 

 :ش رانندگانيم و آزمايتعل
فراهم آوردن امكان استفاده از مدرسان، متخصصان ) الف

/  و نيز افسران ژاندارمرييتجربه رانندگ ده و بايورز
KGM ي محلمسؤوالنان يهمراه متخصصاني از م   به 

 رستانهاي در دبيمنيک و ايس دروس ترافيبراي تدر
 

  
 

* 

  
 

٢٠٠-١٢۴ 

 
 

MONE 

 

م رانندگان در ي براي تعلي آموزشيها و توسعه دورهاجرا ) ب
 : رانندگان جوان با اين ويژگيهايمني بهبود آمار ايراستا

  از اهدافيحات جزئي توض رندهي دربر گ ـ
ک يشتر در خصوص درک خطرات ترافيد هر چه بي تأک ـ

ل يت موتور و بخش فني وسايفي بر کي پافشاريبه جا
 هينقل

 شرفتهي پ ي تئوراتيميمطابقت با تعل ـ 
 مطابقت با دستورات اتحاديه اروپا ـ 

، در ي راننده در خارج از مناطق مسکونيم کافيـ تعل
 ي شهريابانهاي و خراههابزرگ

 يکيط لغزنده و تاري راننده در شرايم الزم و کافيتعل ـ 
من به رانندگان ي آموزش طرق مناسب و درست رانندگي ا ـ

 يساز د با هدف آمادهيان آموزش بيم که ايتحت تعل
 و نه فقط براي گذراندن ي کل دوره رانندگيرانندگان برا

 .امتحان ارائه شود
 

 
* 

   
٢٠٠٢ -١٢ 

 
 MONEدولت 
TSS  مدارس ،
 يم رانندگيتعل

 يخصوص

 آزمونهاي يساز د استانداردي جدي و توسعه تئوريبررس) پ
کپارچه در سطح يتئوري و عملي رانندگان به صورت 

 :ريامل موارد زکشور، ش
 ي رانندگي و رفتار تدافعيمهارتها، آگاه  ـ 

، ي خارج از مناطق مسکونيها  در جادهي رانندگيـ آزمونها
 شهري درون يابانهاي و خراههادر بزرگ

در  (ي کمتر از زمان فعلي در زمانيانجام آزمون تئور ـ 
 .د شوديانه تجديد سالين آزمون باي؛ ا)قهي دق۴۵حدود 

در حـدود    (يتر از آزمون فعل     ي طوالن يآزمون عمل انجام   ـ  
  ي دوره رانندگيابيانجام شود و نظارت و ارز) قهي دق۴۵

 .كار بالفاصله پس از گذراندن آزمون آغاز شود افراد تازه    
 

 
* 

   
٢٠٠٢ -١٢ 

 
 MONEدولت،

TSS 
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 ميانفوري راهكارها                                    
 مدت

 بلند
 مدت

 لتمه
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

؛ يمني و خدمات ايرسان  اطالعمسؤولت سازمان يتقو) ت
م يتواند در بهبود تعل ين ارگان ميا اين که آي ايبررس
شتر به ي اطالعات بيبرا( داشته باشد ي سهميرانندگ
 ).مراجعه شود"  و اقداماتيمني اياطالع رسان"بخش 

 

* 

  

٢٠٠٢-١٢ 

 دولت
MONE  

 يهايکارگزار
 مربوطه

 
ن يه سنگيل نقلي وسايان رانندگيم متقاضيگسترش تعل) ث

 MONE ٢٠٠٢-١٢  * * )ونهاياتوبوسها و کام(

 

 اثرات شروع آموزش يابي براي ارزييانجام آزمونها) ج
 طرح در صورت ي، معرفي سالگ۱۶ در سن يرانندگ

  مطلوبيگذار ريتأث
 

  

* ٢٠٠٧-١٢ MONE 
R&D - TSS 

 

ان يروانشناختي از متقاض -يمون فنسنجي آز امكان) چ
و افراد ) به ويژه رانندگان مست( متخلفان -ها نامهيگواه

 نامهيمسن داراي گواه
  مطلوبتأثيرگذاري طرح در صورت يمعرف  

 

*   ٢٠٠٣-١٢ MONE 
TSS 

 

 براي ممتحنين و مدرسان ييها توسعه و اجراي برنامه) ح
 :ريد، شامل موارد زيفعلي و جد

 مدرسان و ممتحنين يد براي بازآموزي مطالب جديها ـ دوره
 ) روزه۵حداقل يك دوره ( يفعل
د با ي ممتحنين و مدرسان جدي براي آمادگييها ـ دوره

 . هفته۶ ي زمان حداقل دوره
ان تدريس و ي الزم متقاضييها يستگيآمدكردن شا ـ روز

 يآزمون رانندگ
 كردن روش نظارت بر مدرسان و ممتحنين آمد ـ روز

د، خصوصاً ي جدي و آموزش ممتحنين رانندگيريکارگبـ 
 مشخص شده است يک بررسيدر  (يبراي آزمون عمل

 کل کشور الزم ي ممتحن برا۶۰۰که حداقل حضور 
 .)است

  
* 

  
۱۲-٢٠٠۴ 

 
 
 
 

 
MONE 

TSS 

 

 رساندن به يارياجرا و گسترش روشي جامع براي ) خ
 )ي بازآموزيها از جمله ارائه دوره(رانندگان مسن 

  

* ٢٠٠٨ -١٢ MONE 
EGM 



    

 ٩١                                                                                            برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه   

 

 ميانفوري  راهكارها                            
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 :ينامه رانندگيصدور گواه
ون يطبق کنوانسبر هيترک کشور هينقل ليوسا يبند دسته رييتغ) د

 ن و دستورالعمل اتحاديه اروپا يو
 انواع مختلف ي برايرانندگ يها نامهي گواهيبند مي تقس-

ن و دستورالعمل يه بر طبق کنوانسيون ويل نقليوسا
نامه يک گواهيط ي که شرا،)EEC/91/439(اتحاديه اروپا 

همراه آزمونها و حداقل استانداردهاي    نمونه را بهيرانندگ
  عنوان کند؛يپزشک

 سال ۱۰نامه تا مدت حداكثر ياعتبار گواه ر در دورهييتغ
)EGM نامه ي را مربوط به اعتبار گواهيي طرحهايزگبه تا

 .)به مجلس ارائه داده است
نامه يل نوعي گواهي و تکميا طراحيکه آ ني ايبررس
ت و دوام ين سطح امني با داشتن باالتر،دي جديرانندگ

ا ي مناسب است ،ه اروپاي اتحادينامه رانندگيمطابق گواه
ر ييد در خالل تغير؛ طرح در صورت مفيد بودن بايخ

 .ه اجرا شوديل نقلي وسايبند دسته

 
* 
 

* 
 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 

   
۱۲-٢٠٠٢ 

 
٢٠٠٢-١٢ 

 
 
 
 

٢٠٠٢-١٢ 
 
 
 

٢٠٠٢-١٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 مجلس
MONE 
EGM 

 
 )آور الکل، مواد مخدر و داروهاي خواب ( جادهکنندگان استفاده يمنيش اي افزاـ۷ـ۳ـ۵

 :اهداف •
 )کارهاهمه راه( مطرح شده قبل از موعد مقرر يتحقق راهکارها -
آمار ( ٢٠٠۶تا قبل از سال ) تعداد رانندگان کنترل شده(ون مورد تست الکل در سال يلي م۶/٢ انجام حداقل -

بر طبق اطالعات دريافتي . پذيرد  درصد کل رانندگان داراي گواهينامه انجام مي٢٠انجام تستهاي تنفسي از
است که اگر درست باشد، هدف متحقق  ميليون مورد در سال ٨/۴ ، آمار فعلي كنترل درحدود EGMاز 

 درصد دارندگان گواهينامه را ٣٠شدگان در هر سال بايد المللي، آمار کنترل مطابق آمار بين. شده است
 ).شامل شود

 ٢٠٠۶ -١٢   در حالـت مسـتي قبـل از دوره         يننـدگ      در مورد را   ي در سطح مل   يمني انجام يك اقدام عمومي ا     -
 .)مراجعه شود"  و اقداماتيمني اي اطالع رسان"شتربه بخش ي اطالعات بيبرا(

 يبـرا  (٢٠٠۶-١٢ قبل از دوره     ين رانندگ ي در خصوص خطرات خستگي ح     يمني انجام يك اقدام عمومي ا     -
 .)مراجعه شود"  و اقداماتيمني اياطالع رسان" شتربه بخش ياطالعات ب
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 ميان فوري  راهكارها                        
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 :رانندگي درحالت مستي
اتخاذ محدوديتهايي براي رانندگي پس از ) الف

مصرف مشروبات الکلي مطابق قوانين اتحاديه 
 ) و غيرهBACمحدوديتهاي (اروپا 

 

*  ٢٠٠ -١٢۴ 
 EGMدولت، 

 ژاندارمري

 

تنبيه و جريمه شديدتر رانندگان مست، تشويق ) ب
گيري الکل در   تنفسي اندازهپليس به انجام تستهاي

 .تر است جاهايي که رانندگي در اين حالت رايج

  
* 

  
٢٠٠ -١٢۴ 

 
 EGMدولت،

 ژاندارمري

 

 افراد  حصول اطمينان از تناسب تنبيهات و جريمه) پ
افزايش . با درصد الکل استعمال شده و تخلف

دوره فسخ مجوز رانندگي پس از اولين دفعه 
هاي بازآموزي براي  دورهارائه . ارتکاب اين جرم

متخلفان پرخطر و مجاز نمودن دادگاه به فرستادن 
در نظر گرفتن . هايي اين افراد به چنين دوره

" متخلفان پر خطر"هاي مخصوص براي  جريمه
افرادي با ميزان الكل خون باال، متخلفاني که در (

يک دوره زماني چندين بار دست به اين تخلف 
از ارائه نمونه براي انجام اند يا افرادي که  زده

 .)اند آزمايش الکل اجتناب ورزيده
 

 

* 

  
 
 
 

مجلس،  دولت، ٢٠٠۴ -١٢
 ،MOH ،ژاندارمري

EGM 

 

کننده عمومي براي  اقدامات آگاه تکميل )ت
رساني به عموم مردم، به ويژه قشر رانندگان،  اطالع

در مورد خطرات الکل و رانندگي در حالت مستي 

  
* 

  
 MONE  ، TSS مداوم

 ارگانهاي مربوطه

 

 :رانندگي تحت تأثير مواد مخدر
ها و تجهيزات نظارت بر  اجرا، توسعه و روش) ث

 .اينگونه متخلفان
آموزش تکنيکهايي به افسران پليس براي شناخت 
و آزمايش رانندگان مشکوک به مصرف مواد 

 مخدر 

   
 
* 
 
* 

 
 

 ، EGM،دولت ٢٠٠٧-١٢
 MOHژاندارمري، 

 

کننده عموم، خصوصاً رانندگان،  اقدامات آگاهارائه ) ج
 در مورد اثرات منفي مواد مخدر بر ايمني

   
* 

 
 مداوم

MONE، 
 ، مربوطهيهايندگينما

TSS 



    

 ٩٣                                                                                            برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه   

 

 ميان فوري راهكارها                          
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

هاي  شروع به اجراي طرح توسعه برگه) چ
، براي معرفي همه داروهاي مخدري رساني اطالع

شوند ولي به هر  که از سوي پزشک تجويز مي
 .حال بر رانندگي مؤثر هستند

 

*  ٢٠٠-١٢۴ MOH ،TSS 

 

 :خواب آلودگي
بازبيني قوانيني که درخصوص ساعات کار ) ح

وضع ) اتوبوسها و کاميونها(اي  رانندگان حرفه
. شده است، در صورت لزوم تقويت اين قانونها

بخش " براي اطالعات بيشتر به (     ي اين قوانين  اجرا
 ).مراجعه شود" ترافيک تجاري ايمن تر

  
 

* 

  
 

٢٠٠-١٢۴ 

 
 

 EGMدولت،

 ژاندارمري

 

کننده عموم، به ويژه رانندگان  اجراي اقدامات آگاه) خ
درباره خطرات رانندگي هنگام خستگي؛ تأکيد بر 

 از دست امكان تصادف وسايل نقليه تجاري بر اثر
 دادن هوشياري و خستگي راننده

 

 

* 

 

 

 مداوم

MONE، 
 ، مربوطهيها يندگينما

TSS ،يها ي کارگزار 
 مربوطه

 

سنجي استفاده از سطوح شيبدار كنار جاده؛  امكان) د
اجراي اين طرح در صورت تأثيرگذاري مطلوب 

" تر زيرساخت ايمن" براي اطالعات بيشتر به بخش(
 .)مراجعه شود

 

*   
 

٢٠٠٣ -١٢ 
 

KGM - R&D 

 

 )پذير آسيب کنندگان استفاده( جاده كاربرانمني يش اي افزاـ۸ـ۳ـ۵
 :اهداف •

 )همه راهکارها(تحقق راهکارهاي مطرح شده قبل از موعد مقرر   -
 که بايد بدون دريافت ٢٠٠٢ – ١٢کننده نور به کودکان محصل تا قبل از دوره  شروع واگذاري ابزار منعکس     -

) کالسهاي يکم تا هشـتم  ( درصد از كل محصالن      ٢۵، حداقل   ٢٠٠٣ – ١٢قبل از دوره    . گيردهزينه صورت   
 .بايد به يکي از اين ابزارها مجهز باشند

كننـدگان    انجام حداقل يک اقدام عمومي ايمني در سطح ملي در خصوص رابطه متقابل رانندگان و اسـتفاده                  -
 .٢٠٠۵ – ١٢  پذير جاده تا قبل از دوره آسيب

      دورهوع به واگذاري يک کاله ايمني به همراه هر موتورسيکلت جديد، بـدون دريافـت هزينـه قبـل از                     شر
 .)کنندگان خودرو نيز الزم است همکاري داوطلبانه توليد (٢٠٠٢-٧
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 ميانفوري  راهكارها                         
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 :وارانس عابران و دوچرخه
نقـل محلـي، از         و  اجرا و توسعه طرحهـاي حمـل      ) الف

پذير از    ان آسيب كاربرهاي جداسازي     جمله برنامه 
ترافيـک خودروهـا، اصـالح و بهبـود تجهيــزات     

سـواران در کنـار        عابران و دوچرخه    مورد استفاده 
 استفاده از ادوات بهتر براي پارک خودروها

فاده از اين اجرا و توسعه طرحهايي براي است       
هاي عبوري از مناطق شهري،  تجهيزات در جاده

اين طرحها  (KGMاز جمله در طرحهاي ايمني 
کليدي براي ايجاد موقعيتهاي ايمن براي عابرين 

 ).و دوچرخه سواران به حساب مي آيند
اين طرحها بايستي در راستاي هماهنگي با پليس        

اي بر(و ديگر ارگانها گسترش و اجرا شوند 
تر  زيرساختهاي ايمن" اطالعات بيشتر به قسمت

 )مراجعه شود" 
 

  
* 
 
 

 
 
 

* 
 
 
 

 

 
 

 
٢٠٠-١٢۴ 

 
 
 
 

 
٢٠٠-١٢۴ 

 
 
 
 
 
 

ن مسؤولي
 KGMيمحل

 

هايي براي طرحهاي حمل و نقل  نامه آيين توسعه ) ب
 : محلي، از جمله

 کنندگان مختلف جاده  جداسازي استفاده-
برين و  مسيرهاي خوب طراحي شده عبور عا-

هاي ارتباطي  دوچرخه سواران از جمله شبکه
 نقل عمومي و  مدارس و حمل

 آرامسازي ترافيکي براي کاهش سرعت در مناطق -
 کليدي

روها و باندهاي مخصوص عبور دوچرخه به   پياده-
 صورت مناسب

  وجود نور کافي براي ايمني و امنيت -
 روها   محدوديتهاي پارک خودرو در پياده -
ارت بر مسؤوالن محلي براي کنترل و توسعه اين  نظ -

 طرحها 

 
* 

   
٢٠٠-١٢۴ 

 
 ين محلمسؤولي

KGM - R&D 
 يها يارزکارگ

 مربوطه

 

افزايش استفاده از کاله ايمني توسط  )پ
کنندگان  سواران، نظارت بر آمار استفاده دوچرخه

بهبود در "براي توضيحات بيشتر به بخش (
 .")اجعه شوداستفاده از تجهيزات ايمني مر

 

  
* 

  
 مداوم

 
MONE  

TSS-R&D  
ذاران گ هيسرما
هاNGO، يخصوص
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 ميانفوري راهكارها                              
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

سواران از خطرات  سازي عابران و دوچرخه آگاه) ت
ترافيک و تردد، تشويق اين افراد به 

ورد رفتار خود با ديگر پذيري در م مسؤوليت
، به  كنندگان جاده، آنها بايد، براي مثال استفاده

قوانين ترافيکي احترام بگذارند و براي عبور از 
جاده از محلهاي مناسب استفاده کنند؛ همچنين 

،  هاي مجهز و مناسب سواران از دوچرخه دوچرخه
هاي نور در شب استفاده  کننده کاله ايمني و منعکس

 .کنند

  
 
 

* 

  
 
 

 مداوم

 
 
 

MONE 
 TSS – NGO 

 

ها به شرکت در طرح و NGOتشويق ) ث
اجراي توسعه آموزش ترافيک به عابران و 

سواران براي افزايش استفاده از ابزارهاي  دوچرخه
 کننده و کاله ايمني منعکس

 
 

* 

 
 

* 

  
 

 مداوم

هاي  کارگزاري
 MONEمربوطه،

TSS –NGO ها 
گذاران  سرمايه

 خصوصي
 

پذيري  سازي رانندگان از آسيب آگاه )ج
سواران و عابران و چگونگي رفتار با اين   دوچرخه

افراد؛ رانندگان بايد، توجه بيشتر به اين افراد داشته 
" براي اطالع بيشتر مراجعه شود به بخش (باشند 
 " ).رساني ايمني و ارائه اقدامات اطالع

  
* 

  
 مداوم

 
MONE 

TSS ، کارگزاريهاي
 طهمربو

 

بهبود قانونگذاري در خصوص حقوق متقابل ) چ
سواران، با   رانندگان خودروها و عابران و دوچرخه

درنظر گرفتن تقويت موقعيت عابران و 
 سواران دوچرخه

*   ٢٠٠٣-١٢ 
 مجلس،
  دولت

 

اجراي قوانين براي بهبود رفتار رانندگان در ) ح
سواران، خصوصاً در  برخورد با عابران و دوچرخه

 نگام عبور عابران از جادهه
 مداوم   *

EGM، 
  ژاندارمري

 

هاي نور به  کننده آغاز به واگذاري منعکس) خ
محصالن در پاييز هر سال و بدون دريافت هزينه؛ 

براي اطالعات (کنندگان  نظارت بر آمار استفاده
 ")نوجوانان و کودکان" بيشتر مراجعه شود به بخش

*   ٢٠٠٢-١٢ 

 
MONE 

TSS –R&D  
 يهايگذار  هيسرما
هاNGO، يخصوص
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 ميانفوري راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 :رانندگان موتورسيكلتها
نظارت بر استفاده از کاله ايمني و افزايش آن، ) د

 کنندگان بررسي آمار استفاده

 

*  ٢٠٠-١٢۴ 

 
MONE 

EGM، TSS 

R&D،ارمري ژاند 
 

كننده رانندگان  رساني در مورد خطرات تهديد اطالع) ذ
 خصوصاً در ارتباط با مصرف الکل

  
 مداوم *

MONE 
TSSيهاي، کارگزار 

 مربوطه
 

 :ديگر موارد
بررسي الگوهاي سفر براي كنترل خطر تصادفات به ) ر

 ساعت پيموده شده -كيلومتريا نفر -نسبت نفر
براي اطالعات  (سواران توسط عابران و دوچرخه

بانک اطالعاتي و آمار " بيشتر رجوع شود به بخش 
 ")تصادفات

  

* ٢٠٠٧-١٢ 

KGM  
 يهايکارگزار
 TSSمربوطه 

،R&D 

 

 يا VATبررسي امکان معرفي تجهيزات بدون ) ز
؛ )هاي ايمني مثالً کاله(داراي مقدار کمي از آن 

تکميل طرح در صورت تأثيرگذاري مطلوب 
 عات بيشتر رجوع شود به بخشبراي اطال(
 ")راهکارهاي سازماني و مديريتي"

 

*  ١٢-۲۰۰۴ 
 دولت، 
 مجلس

 

افزايش ميزان ايمني قسمت جلوي وسايل نقليه ) س
پذير  کنندگان آسيب براي کاهش جراحات استفاده

 ها در برخورد با خودروها جاده

 
 دولت مداوم  *

MOIC  ،HTSC 

 
 

  )هاي ايمني مشي اطالع رساني و ارائه خط ( جادهكاربران افزايش ايمني ـ۹ـ۳ـ۵

   :اهداف •
 )كارها  راه همه(كارهاي مطرح شده قبل از موعد مقرر حقق راهت  -
 ارائه حداقل يك طرح اجرايي عمومي ايمني در سطح ملي درباره مسائل زير   -
• ۲۰۰۲   
 رعت س -
 هاي ايمني مربند ك -
• ۲۰۰۳   
 سرعت -
 هاي ايمني مربند  ك -
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• ۲۰۰۴ 

 سرعت -
 كمربندهاي ايمني -
 ايمني كودكان و نوجوانان -
• ۲۰۰۵  
 ايمني كودكان و نوجوانان -
 )دوچرخه سواران و عابران پياده ( پذير جاده روابط متقابل رانندگان و كاربران آسيب -
• ۲۰۰۶     

 رانندگي درحالت مستي     -

 خستگي و رانندگي -

 انمي فوري راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

رساني  تقويت سازمان ذيربط در زمينه اطالع ) الف
ديگر  هاي همكاري  بهبود .اقدامات و عمومي

كه آيا اين ارگان  ، بررسي اين   ارگانهاي مربوطه
تواند در بهبود آموزش ترافيك درمدارس و  مي

ردن  مشخص ك،همچنين تعليم رانندگان مفيد باشد
وظايف اين سازمان، تكميل طرح در صورت 

 تأثيرگذاري مطلوب

*   
 

٢٠٠٢-١٢ 

  MONEدولت ،
ارگانهاي مربوطه 

NGOها 

 

نظـران و تشـكيل گروهـي        دعوت از همه صـاحب    ) ب
براي بررسي طرحها؛ برگزاري جلسات مرتب براي       
به روز كردن اطالعات مربوطه؛ تشـويق شـركتهاي         

ش مسـؤوليت تبليـغ     كننـده خـودرو بـه پـذير           توليد
 خودروي خود، مثالً تبليغ بيشترين سرعت آن

 *  
٢٠٠٣-١٢ 

 مداوم

MONE 
TSS  ،

گذاريهاي  سرمايه
خصوصي، 

NGOها 

 مداوم  *  مدت اجراي اقدامات طي يك برنامه بلند) پ
TSS، 
 مربوطه  ارگانهاي

هـايي بـراي اقـدامات عمـومي مـورد            نامه  تهيه آيين  )ت
 MONE  ، TSS ٢٠٠۴-١٢  *  ربطاستفاده تمامي عوامل ذي

رساني در سطح  ترغيب به انجام فعاليتهاي اطالع )ث
هاي  محلي و استاني به طوري كه همه گروه
 .داوطلب و متخصصان به اين طرح دعوت شوند

 * * ٢٠٠٧-١٢ 
HTSC 

MONE ، TSS 



 

٩٨ National Traffic Safety Program For Turkey                                                               

 

 ميان فوري راهكارها                               
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

رساني در  مدت براي اطالع توسعه يك برنامه بلند) ج
 تشخيص مناطق هدف ،سطح ملي و اقدام عمومي

اصالحات، مكانهايي كه آمار تلفات بسيار باالست 
تواند  سازي اين اقدامات مي و جاهايي كه عمومي

 ،اثري مثبت بر شناخت و رفتار عموم داشته باشد
 خاص در مورد مشكالت هاي استفاده از روش

 تكرار متناوب ،كننده از جاده اقشار مختلف استفاده
 اقدام عمومي بايد .اقدامات در طول سالهاي ابتدايي

بر محدوديت سرعت، استفاده از كمربندهاي ايمني، 
سپس، اين  .ايمني كودكان و نوجوانان تأكيد كند 

سواران  ايمني دوچرخه: اقدامات بايد نكاتي از قبيل
كار و  ، رانندگان تازهمستعابران، رانندگان و 

استفاده از  .گيرد  خستگي رانندگان را دربر
رساني تنها زماني مؤثر خواهد بود كه در طول  اطالع

بنابراين، . سالها به طور مداوم ادامه داشته باشد
تمركز بر موارد اساسي در طول يك دوره زماني از 

 بايد ترجيحاً اقدامات. اهميت بسيار برخوردار است
استفاده از . در راستاي افزايش نظارت ارائه شوند

اي تبليغات براي تأكيد بيشتر و  متخصصان حرفه
هاي مختلف از  انهكارگيري رس طراحي اقدامات، به

، تبليغات و فعاليتهاي درون مدارس،  جمله روزنامه
 سايتها ، راديو، تلويزيون و اينترنت، و وب نامه 

* *  

 
 

٢٠٠٣-١٢ 
تجديد نظر 

 ساليانه

MONE  ارگانهاي 
مربوطه 

هاي  گذاري سرمايه
خصوصي، 

NGOها 

افزايش پشتوانه مالي براي انجام فعاليتهاي   )چ
همكاري با آن قسمت از بخش  ازطريق رساني اطالع

خصوصي، كه در مورد ايمني و موارد مربوط به آن 
كنندگان خودروها،  از جمله توليد(فعاليت دارند 

 ).ي بيمه و توليدكنندگان تجهيزات شركتها

 مداوم * * 

MONE 
TSS ،

هاي  گذاري سرمايه
 خصوصي

NGOها 
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 ترافيكدر گذاري بهتر   قانونـ۱۰ـ۳ـ۵
 :اهداف •
 )همه راهكارها(تحقق راهكارهاي پيشنهادي پيش از زمان مقرر  -
          و احترام به آنها تـا قبـل از دوره          براي باال بردن درك عمومي از قوانين ترافيكي          بلندمدتاجراي يك طرح      -

 .ي اين طرح بايد فوراً صورت پذيرد، شروع اجرا٢٠٠٢-١٢
 

 ميانفوري راهكارها                                
مدت

 بلند
مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

افزايش احترام و رعايت قوانين از طريق باال بردن ) الف
 قبول آن تا حد ممكن، اين درك عمومي و حمايت و

مورد بايد در روند قانونگذاري جديد به عنوان يك 
 . گيرد هدف مورد توجه قرار

 

 مداوم   *
EGM  ، ،ژاندارمري

 دولت

گيري از عناصري  با بهره”  كاري كميته“ تشكيل يك ) پ
از وزارت دادگستري، آموزش و پرورش داخلي و 

يته بايد براي ، ژاندارمري و پليس؛ اين كمKGMملي، 
 : وجود آيد، از جمله قوانين فعلي به بيني واصالح باز

حصول اطمينان از تطبيق قوانين جديد با كنوانسيون   -
 المللي وين و ديگر قوانين بين

اصالح ابهامات مابين قوانين ترافيكي و مجازات   -
 كيفري، همچنين ميان قانون و قواعد ترافيكي

 مطلوب براي قانونگذاري توسعه يك سيستم كارا و  -
بندي تخلفات بر حسب  ترافيكي بر اساس گروه

اي بر اساس  آفريني آنها، ارائه يك سيستم جريمه خطر
 بندي همين گروه

اجرا و توسعه يك سيستمي كاراتر براي لغو امتياز   -
 رانندگي و توقيف گواهينامه

ارزيابي و بهبود سيستم قانونگذاري و جريمه براي   -
كننده از مشروبات الكلي حين  گان استفادهرانند

 رانندگي و اجراي اصالحات الزم
 تجهيزات ايمني، ارائه   ارزيابي قوانين وضع شده درباره -

گذاري  و اجراي اصالحات الزم در صورت تأثير
 مطلوب

 مداوم   *
 ها دولت، وزارتخانه
 ارگانهاي مربوطه

 

در قانونمند ” نقل  و قانون حمل“  ارائه و اجراي يك ) ت
اي، مثالً، مشخص نمودن  نقل جاده و كردن حمل

 ها و امتيازات تعرفه
* *  ١٢-۲۰۰۴ 

مجلس، دولت 
 ارگانهاي مربوطه
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  نظارت و اجراي بهينهـ۱۱ـ۳ـ۵
  :اهداف •
 )همه راهكارهاي مربوطه( تحقق طرحهاي پيشنهادي پيش از زمان مقرر  -
اي تـا قبـل       هاي پايلوت جاده     هدفمند كردن عمليات اجرايي در پروژه       ارزيابي جامع از قوانين موجود براي       -

  نسبت تأثيرگذاري پلـيس بايـد        ،٢٠٠۱-۳  اجراي مطلوب قوانين در سطح ملي از دوره       ،  ٢٠٠٢-٧   از دوره 
 .پيوسته افزايش يابد

براي استفاده از   و تعليم تعدادي از افسران پليس       ) هاي راداري مختلف    يا اسلحه ( دوربين ليزري    ١٠٠ نصب    -
 .٢٠٠٢-١٢  اين وسايل تا قبل از دوره

 

 ميان فوري راهكارها                                  
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 توسعه و اجراي يك روش هدفمند در انجام  ادامه) الف
ها و تاكتيكهاي  عمليات، توسعه، تعليم و ارائه راهبرد

هاي ثابت و  در ايستگاه( ارت ترافيكيجديد در نظ
 )سيار

 

 مداوم   *
EGM، 

 ژاندارمري

 

هاي  ارتقاء كيفي ادوات نظارتي، از جمله دوربين) ب
هاي با تردد باال،  ليزري براي استفاده در جاده

 هاي مصرف الكل و مواد مخدر كننده تست
 مداوم   *

EGM، 
 ژاندارمري

 

شتري با تخلفات هايي كه تناسب بي معرفي جريمه) پ
هاي بيشتري داشته  دارند، تخلفات جدي بايد جريمه

دقت گرفته تا رانندگان  از رانندگان بي(باشند 
ها بايد افزايش يابند   طور كلي جريمه به). پرخطر

 ”براي اطالعات بيشتر مراجعه شود به بخش(
 )”قانونگذاري بهتر

 *  ١٢-۲۰۰۴ 
 ،دولت

 ،ژاندارمري
EGM 

 

هاي مؤثرتر در روند كاري  سعه پيگيرياجرا و تو) ت
كننده  آوري همراه بهبود سيستمهاي جمع ها به دادگاه
 ها جريمه

*   ١٢-۲۰۰۳ 
 دولت 

  دادگستري

 

اجبار به گذراندن يك دوره رانندگي و آزمون ديگر ) ث
پيش از عودت گواهينامه، براي رانندگاني كه مرتكب 

تخلف اند يا از روي عادت  خالفهاي سنگين شده
 . كنند مي

*   ٢٠٠٣-١٢ 

دولت، 
 ،ژاندارمري
EGM  

 MONE 
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 ميان فوري راهكارها                              
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

گذاري بر عموم مردم در راستاي احتساب  تأثير) ج
تخلفات رانندگي به مثابه نقض قانون و تساوي 

اين موضوع يك . گر جرايمگونه آن با دي ماهيت جرم
معضل اجتماعي است كه از عدم درك و شناخت 

باال بردن درك مردم از داليل . شود عمومي ناشي مي
و منطقهاي وضع مقررات ترافيكي، خصوصاً در مورد 

كننده از مشروبات الكلي، عدم  رانندگان استفاده
هاي محافظ كودكان  استفاده از كمربند ايمني و سيستم

قانونگذاري “  العات بيشتر به بخش براي اط(
 ).مراجعه شود”بهتر

 

 مداوم  * *
EGM 
 TSSژاندارمري، 

كه تفويض مسؤوليتهاي كنوني در نظارت  بررسي اين) چ
و اجراي قوانين ترافيكي، به ژاندارمري و پليس، 

 .صورت مطلوب صورت گرفته است يا خير به
دولت،ژاندارمري  ٢٠٠٣-١٢   *

EGM 

 و EGMمكاري و ارتباط آموزش ميان بهبود ه ) ح
  .ژاندارمري در خصوص پليس ترافيك

 
 

 مداوم 
EGM   
 ژاندارمري

هاي اتوماتيك براي اعمال  آزمايش ابتدايي دوربين) خ
محدوديتهاي سرعت و كاهش تخلف گذر از چراغ 

در بسياري از كشورها، استفاده از چنين . قرمز
گذاري  ت تأثيردر صور. است هايي موثر بوده  دوربين

  مطلوب، اجراي طرح در مقياس بزرگتر صورت
 .گيرد

* *  ٢٠٠٣-١٢ 

 
 

EGM ، 
 ژاندارمري،

R&D 
 

 

 آگاه ساختن افسران ژاندارمري و پليس از اهميت  )د
نظارت آنها و ترغيب اين افراد به انجام كامل و 

اجراي طرحي براي نگهداري . مطلوب اين نظارت
ي و رانندگي در بخش تر افسران راهنماي طوالني

نيروهاي پليس، مثالً، ارتقاء موقعيت كاري آنها؛ بهبود 
و اصالح شرايط كاري و ايجاد وضعيت مطلوب براي 

رتبه دفتر مركزي، افزايش حقوق افسران  افسران عالي
 .و غيره

 

 
* 

 
* 
 
* 

 
 
 
* 
 
* 

 مداوم 

 ،دولت
EGM ،

 ژاندارمري
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 ميان فوري راهكارها                              
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 :تعليم و تربيت افسران در موارد زير) ذ
  اجراي هميشگي قوانين در برخورد با متخلفان  -
 بودن” الگوي مناسب ترافيك“ يك   -
 ” تساوي قبل از قانون“  مد نظر قرار دادن اصل  -

 ، EGM  مداوم   *
  ژاندارمري

تر براي اجراي قوانين،  اي مطلوب  جادهمعرفي محيط) ر
هاي  از جمله مراكز كنترلي بيشتر در طول جاده

 ).”تر ساخت ايمن زير“ مراجعه شود به (اصلي 
 KGM مداوم  * *

ترغيب افسران پليس و ژاندارمري براي قائل شدن ) ز
  ژاندارمري EGM مداوم   * .اولويت باالتري براي ايمني در سطح ملي و استاني

 

  آميز كاهش سرعت تردد و رانندگي مخاطره ـ۱۲ـ۳ـ۵
 :اهداف •
 )همه راهكارها( تحقق راهكارهاي پيشنهادي قبل از موعد مقرر  -
 انجام حداقل يك اقدام عمومي ساليانه در سطح ملي در مورد سرعت و تخلف از محدوديتهاي آن تا قبـل                      -

 )مراجعه شود "رساني و اقدامات ايمني   اطالع"براي اطالعات بيشتر به بخش(  ٢٠٠۴از سال 

 ٢٠٠۴-١٢گيري سرعت تـا قبـل از دوره     اجرا و توسعه يك سيستم مورد اعتماد در سطح ملي براي اندازه  -

 گيرنده مناطق شهري و بين شهري باشد  كه دربر

عت، بايد براي ارزيابي موقعيتهاي تخلف از محدوديتهاي سر KGM و EGMعالوه بر موارد مطرح شده، 
  EGM نمايندگان مركز تحقيقات ترافيكي ازگيري اين تيم بايد با بهره.  دهند تشكيل گروهي٢٠٠۴ -٧  تا قبل از دوره

اين افراد بايد بر تحقيقات سرعت نظارت داشته و .  تشكيل شودKGMهاي ترافيكي  پرسي و بخش محاسبات و همه
 :دنتايج را در راستاي دستيابي به اهداف زير ارائه كنن

كنندگان جاده در   درصد از استفاده۵٠ درصد تخلف از محدوديتهاي سرعت در ٢٠٠۶بايد تا قبل از سال   -
 ١٠ درصد و در كاميونها به كمتر از ۵٠ درصد، در اتوبوسها به كمتر از ۵٠خودروهاي شخصي به كمتر از 

 .درصد كاهش يابد
 .د، بايد همواره كاهش يابدكنن ميانگين سرعت خودروهايي كه محدوديت را نقض مي  -
 بايد ۵٠٠٠هاي ايالتي با ميانگين ساليانه تردد روزانه باالتر از  ميانگين سرعت خودروهاي شخصي در جاده  -

 ).بر حسب كيلومتر بر ساعت(  كاهش يابد ٢٠٠٢ -۶ درصد در دوره ٣تا 
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 . درصد كاهش يابد١۵، ٢٠٠٢ – ۶   ايالتي بايد در دوره درصد متخلفان محدوديتهاي سرعت در راههاي  -

اجرا و توسعه يك سيستم مورد اعتماد در سطح ملي بـراي محاسـبه تخلفـات عبـور از چراغهـاي قرمـز،                         -
هاي شهري و بين شهري تا قبـل از            در جاده  طرفه  يكتابلوهاي توقف و موارد تخلف از قوانين خيابانهاي           

 .٢٠٠٧ -١٢دوره

 نظارت بر اين تخلفات را بر عهده بگيرد و به طور ساليانه سؤوليتممركز تحقيقات ترافيكي پليس بايد  
 :كنترل درصد دستيابي به اهداف ابتدايي زير را كنترل كند

 .طرفه يكهاي  كاهش مداوم درصد تخلف عبور از چراغ قرمز، تابلوهاي توقف و تخلفات جاده  -
 

 ميان فوري راهكارها                               
 مدت

 ندبل
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

مجاز و  سازي عموم از خطرات سرعت غير آگاه) الف
 ،اثرات آن بر ايمني، محيط و ديگر مسائل حياتي

گذاري بر طرز تفكر عمومي و رانندگان در مورد  تأثير
كننده و  هاي آگاه مشي مجاز، احترام به خط سرعت غير

 هدفمند

*  

 

 مداوم
MONE  
ارگانهاي 

 TSSبوطهمر

 

ستاني و ا  ايالتي،   هاي جاده(هاي ملي نامه توسعه آيين) ب
براي مقرر كردن سرعت مجاز با توجه به ) محلي

اي و ايمني همه  موقعيتهاي جاده شرايط و
گرفتن اثرات اجتماعي،  با در نظر. كنندگان استفاده

دست آوردن   بهيك هدف .اقتصادي و محيطي
 مورد محدوديتهاي هاي منطقي و واحد در سياست

اين محدوديتها بايد توسط رانندگان . باشد سرعت مي
در نظر گرفتن . نيز مورد قبول قرار گيرند

ها   براي برخي جادهkm/h ۹۰ يا ۷۰محدوديتهاي 
 .مناسب نيست و بايد كاهش يابد

 ها نامه شروع اجراي آيين     

*  

  
 

 
 

٢٠٠٣ -١٢ 

 
 

 

KGM  ، 
EGM  
 مسؤوالن
محلي، 
اي ارگانه

 مربوطه

 

دهنده محدوديتهاي  مؤثرتر ساختن تابلوهاي نشان) پ
 يادآوري دهنده و سرعت، نصب عالمتهاي هشدار

 كننده محدوديت سرعت 
 * 

  
 مداوم

 
KGM، 

مسؤوالن محلي
 

تر مناطق  مسؤوالن محلي بايد به معرفي گسترده )ت
 خصوصاً در ، كيلومتر بر ساعت۳۰محدود به سرعت 
پذير  ان آسيبكاربر مناطق عبور اطراف مدارس و

تواند تردد  بپردازند، اين كاهش محدوديت سرعت مي
  .نقليه عمومي را نيز دربر گيرد وسايل

 * 

  
 

 
 مداوم

 
KGM، 

مسؤوالن محلي
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 ميان فوري راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

ي كه به خودي خود محدوديت هاي طراحي جاده  )ث
سرعت مناسب آنها نمايان است و به اصطالح، 

 .شوند ناميده مي” نياز از توضيح بي“  هاي جاده
 * * 

 KGM ،
 مسؤوالن

 R&Dمحلي، 
 

بررسي تناسب اعمال محدوديتهاي سرعت متفاوت، از ) ج
 كيلومتر بـر سـاعت در   ۲۰ تا ۱۰جمله كاهش سرعت   

 .گذاري مطلوب ت تأثير تكميل طرح در صور،زمستان
  * ٢٠٠٧ -١٢ 

KGM 
EGM ، 

R&D 
 

 و شرايط عملكردهايي با  اجتناب از احداث جاده) چ
مختلف، زيرا آنها تركيبي از مشكالت تصادفي و عدم 

 .رعايت محدوديتهاي سرعت هستند
كننده  استفاده بيشتر از تجهيزات كاهنده و آرام     

 توسعه و تكميل ،گيرها و موانع ترافيك، مانند سرعت
به بخش (استانداردهاي طراحي ابزار كاهنده سرعت 

 .)مراجعه شود تر ساخت ايمن زير

 
* 
 

* 

 

* 
 

* 
 

* 

 

 
 
 

 مداوم

 
 
 

 ين محليمسؤول
KGM، R&D

 

هاي سرعت در  كننده بررسي تناسب نصب محدود) ح
 تكميل ابتدايي ،خودروهاي سنگين از جمله اتوبوسها

" به بخش (طلوب طرح در صورت تأثيرگذاري م
 .)مراجعه شود" تكنولوژي نوين

 *  ٢٠٠ -١٢۴ 
 دولت
KGM 

EGM، R&D 

 

اعمال دقيق محدوديتهاي سرعت؛ تنظيم و تطبيق   )خ
ها و ديگر تنبيهات به تناسب سرعت  جدي جريمه

 مجاز غير
در نظر گرفتن چگونگي تنبيه متخلفاني كه خيلي بيشتر     

 تخلف اد يكايج ،كنند از سرعت مجاز حركت مي
مراجعه " نظارت و اجراي بهتر"به بخش (جديد 

 .)شود

 
* 

 
* 

 
* 

 

 
 
 
 مداوم

 
 
 EGMدولت،

 ژاندارمري

 

بهبود و اصالح اعمال محدوديتهاي سرعت با استفاده  ) د
 شروع تست ي،ليزرتفنگ از ادوات مدرن، از جمله 

هاي اتوماتيك كنترل سرعت و تخلف  عبور از  دوربين
 چراغ قرمز 

 
* 
* 

 
* 

 

 
۱۲-٢٠٠٢ 
٢٠٠٣-١٢ 

 

 
EGM 

  ژاندارمري 
R&D 

 

اجراي دقيق قوانين، مانند رعايت چراغ قرمز، احترام به ) ذ
طرفه، اجتناب از  هاي يك عالمات توقف و جاده

  رعايت فاصله ميان خودروها سبقتهاي خطرناك،
 مداوم   *

EGM 
 ژاندارمري
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 ميان فوري راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

توسعه و تكميل يك سيستم ناظر بر رعايت سرعت ) ر
هاي شهري و  در جاده(مجاز در سطح ملي 

 )روستايي
* *  ٢٠٠ -١٢۴

 

KGM ،EGM، 
 ،ژاندارمري

 ين محليمسؤول
 

توسعه و تكميل يك سيستم نظارت بر تخلف عبور ) ز
هاي شهري  در جاده(ي از چراغ قرمز در سطح محل

 )و روستايي
 *  ٢٠٠ -١٢۴

EGM، KGM ، 

 ژاندارمري 
 ين محليمسؤول

 

بررسي امكان ايجاد يك سيستم مالي استفاده از ) س
 و عملياتي، نصب  هاي اجرايي ها براي هزينه جريمه
هاي كنترل سرعت و كنترل چراغ قرمز در  دوربين

و هاي پرداختي از سوي پليس  جايگزيني هزينه
” هاي ايمني بهبود مالي فعاليت“به (مسؤوالن محلي 

 .)مراجعه شود

 *  

 
 
 

٢٠٠ -١٢۵

 
 
 EGMدولت،

 ژاندارمري

 

 كارگيري ادوات ايمني افزايش به ـ۱۳ـ۳ـ۵
 :اهداف •

 .) راهكارهاهمه( قق طرحهاي پيشنهادي پيش از موعد مقررحت  -
هـاي    فاده از كمربند ايمني، در بر گيرنـده جـاده         توسعه و تكميل يك سيستم مورد اعتماد محاسبه آمار است           -

 .٢٠٠۴ -١٢  شهري و روستايي در سطح ملي و تا قبل از دوره
هـا،   توسعه و تكميل يك سيستم مورد اعتماد براي محاسبه آمار استفاده از كاله ايمني توسط موتورسيكلت   -

هـاي نـور توسـط        كننـده   عكس آمـار اسـتفاده از مـن       همچنـين هاي موتوري و      موتورهاي گازي و دوچرخه   
 .٢٠٠۵ -١٢  هاي شهري و روستايي در سطح ملي و تا قبل از دوره گيرنده آمار جاده آموزان، در بر دانش

 براي نظارت بر توسعه عوامل اجراي ي مشترك بايد يك گروه كار KGM و  EGMدر كنار اين اهداف
 و بخش محاسبات و EGMيقات ترافيكي در گيري از نمايندگان مركز تحق ايمني تشكيل دهند كه با بهره

وظيفه اين گروه نظارت و ارائه گزارش .  آغاز به كار كند٢٠٠٢-٧   تا قبل از دوره،KGMهاي ترافيكي در  پرسي همه
 :ساليانه در مورد آمار و دستيابي به اهداف ابتدايي زير است

 . پيوسته افزايش يابد٢٠٠۶ قبل از سال كننده از كمربند ايمني بايد تا آمار خودروهاي شخصي استفاده  -
 . پيوسته افزايش يابد٢٠٠۶هاي بازدارنده كودكان در خودرو بايد تا قبل از سال  استفاده از سيستم  -

 پيوسـته رو بـه      ٢٠٠۶آموزان در تاريكي بايد تا قبل از سـال            هاي نور توسط دانش     كننده   استفاده از منعكس    -
 .افزايش باشد
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 رسـاني و     اطـالع "بـه بخـش      (۲۰۰۵انه حداقل يك شعار درمورد تجهيزات ايمني تا قبل از سال             ارائه سالي   -
 .) مراجعه شود"شعارهاي ايمني

 

 ميانفوري  راهكارها                       
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

تقويـت قانونگـذاري در خصـوص نصـب ادوات          ) الف
ملــه كمربنــد ايمنــي در از ج(ايمنــي در خودروهــا 

. هـاي بازدارنـده كـودك،       صندليهاي عقـب، سيسـتم    
ها و     مخصوص نوزاد، كمربند ايمني در تاكسي      محل

 .خودروهاي پليس و غيره

*   ٢٠٠٢-١٢
  دولت، 

 ارگانهاي مربوطه

هـاي    ارتقاء آمار استفاده از كمربند ايمني و سيسـتم        ) ب
ــق اطــالع  ــودك از طري ــده ك ــه بازدارن ــاني، ارائ  رس

 ...و و ارائه برهان و دليل كننده آگاه منطقي شعارهاي
 مداوم   *

MONE ، 
MOH، 

 ،ارگانهاي مربوطه
TSS 

هـاي    اعمال دقيق قانون اسـتفاده اجبـاري از سيسـتم           )پ
 ، ژاندارمريEGM مداوم   * بازدارنده درون خودروها

 آمار استفاده از كاله ايمنـي توسـط راننـدگان            ارتقاء) ت
هاي    گازي و دوچرخه    ها و موتورهاي    سيكلت  موتور

سواران به وسيله ارائه شعارها و        موتوري و دوچرخه  
 هاي هدفمند رساني اطالع

 مداوم  * 
MONE ، 

 ،ارگانهاي مربوطه
TSS 

 
سيكلتها،   اجبار در استفاده از كاله ايمني براي موتور       ) ث

 هاي موتوري  گازي و دوچرخه موتورهاي
 مداوم  * 

EGM، 
 ريژاندارم 

 
ارتقـــاء آمـــار اســـتفاده از كـــاله ايمنـــي و ابـــزار ) ج

رساني و ارائه شعار      كننده نور از طريق اطالع      منعكس
 ...در مدارس و 

 مداوم   *

MONE،  
 ،مربوطه ارگانهاي 

TSS،NGOها ،
هاي  گذاري سرمايه

 خصوصي

توسعه و تكميل يـك سيسـتم نـاظر بـر اسـتفاده از              ) چ
ي و روستايي، ماننـد     هاي شهر   ادوات ايمني در جاده   

 استفاده از كمربند و كاله ايمني
 *  ٢٠٠-١٢۵

EGM،KGM 

 ژاندارمري
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 ديدگان بهبود وضعيت خدمات امدادي، مراقبتهاي پزشكي و مداواي صدمه ـ۱۴ـ۳ـ۵
 :اهداف  •
 .)همه طرحهاي پيشنهادي(تحقق طرحهاي پيشنهادي پيش از موعد مقرر -
 .٢٠٠٢ -٧   عمومي از كمكهاي اوليه قبل از دورهپرسي در مورد اطالعات انجام يك همه  -

آمـوزان،   پرسـنل خـدمات اورژانـس، دانـش       : هاي آموزشي كمكهاي اوليه براي اقشار مختلف        توسعه دوره   -
هـا تـا      تست، ارزيابي و بهبود كيفيت دوره     . ٢٠٠٢ -١٢  ن جاده و عموم مردم تا قبل از دوره        كاربرامعلمان،  

 . و بعد از آن٢٠٠۴ -١ها در مقياس بزرگتر از  تكميل اين دوره ،٢٠٠٣ -١٢   قبل از دوره

 . توسعه يك سيستم قابل اعتماد براي محاسبه زمان پاسخ و امدادرساني پس از اطالع از بروز حادثه -

 نظارت بر مدت زمان پاسخگويي و مسؤوليت ،رساني همراه مراكز امداد  بايد MOH اين اهداف،  عالوه بر
 :ه محل حادثه را بر عهده گيرد و بر دستيابي ابتدايي به هدف زير نظارت داشته باشدرسيدن امداد ب

 . طور مداوم كاهش يابد ميانگين زمان پاسخگويي به اعالم شرايط اورژانسي بايد به   -
 مداواي مجروحان در نظر همچنين اصالحات در مورد مداواي پزشكي، رواني و ١۴-٣-۵در بخش (

 )گرفته نشده است
 

 ميان فوري  راهكارها                        
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 
ــف ــتم     ) ال ــك سيس ــعه ي ــل و توس ــه تكمي ــروع ب ش

ــالع ــان     اط ــاهش زم ــراي ك ــي ب ــاني اورژانس رس
 . بهبود همكاري ميان ارگانهاي مربوطـه  ،رساني  امداد

تواند هم به وسيله ايجاد يـك سـازمان    اين مورد مي 
 موجـود   ۱۱۲ و هم به وسيله توسعه سيسـتم         جديد

 .صورت گيرد
 

، MOH  دولت،٢٠٠٢-١٢   *
 ارگانهاي مربوطه

ــداد   ) ب ــنل ام ــاهي پرس ــزان آگ ــزايش مي ــاني،  اف رس
آموزان، معلمان، كاربران جاده و عموم مـردم از           دانش

پرسـي در خصـوص اطالعـات         كمكهاي اوليه، همـه   
وزشـي و   هـاي آم    موجود كمكهاي اوليه، توسعه دوره    

تربيتي براي اقشار مختلـف جامعـه، پـس از اجـراي            
 . آزمايشي در مقياس بزرگتر اولين دوره

 

 مداوم   *

 
 

MOH، 
 Gazi    دانشگاه
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 ميان فوري راهكارها                               
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

يـك  بـراي توسـعه     ” يكميتـه كـار   “ استقرار يـك    ) ت
اورژانســي در   سيســتم پيشــرفته در مــورد خــدمات

 ايــن كميتــه بايــد .ســتانيا، محلــي و  ســطوح ملــي
 :هاي زيررا بر عهده گيردمسؤوليت

   ايجاد همكـاري و همـاهنگي ميـان مراكـز خـدمات             -
اورژانس در خصوص تاكتيكهاي مـورد اسـتفاده در       

   اســتفاده از ادوات مناســب، ، ضــطراريموقعيتهــاي ا
هـــاي  ، اســـتفاده از سيســـتم“ حادثـــهفرمانـــدهي

رساني مرتبط، هماهنگي و همكاري در رونـد          اطالع
 پيگيـري    گيري قوانين جديد،    كار  اجراي عمليات، به  

 و ارزشيابي
از (همرتبه ساختن افراد در تمام خدمات اورژانسـي           -

ــن  ــي اي ــه بررس ــدارمري  جمل ــا ژان ــه آي  EGM/ ك
 )ائه دهندتوانند به اندازه اين افراد خدمات ار مي

، مـثالً،     قبـول   رسـاني قابـل      اعالم حداقل سطح امـداد      -
حداكثر زمـان قابـل قبـول بـراي رسـيدن خـدمات             

 اورژانسي به محل حادثه
 تغييرات الزم و قانونگذاري، براي مثـال وضـع يـك             -

 امدادرسانيقانون جامع در مورد 
 برقراري سمينارها و تحقيقاتي براي ارتقاء علمـي و           -

 رسان  ميان سازمانهاي مختلف امدادهماهنگي 
دهـي    ارائه طرحهـايي بـراي ارتقـاء سـطح خـدمات            -

اورژانسي، چگونگي تجهيز و تعيين كارمنـدان ايـن         
ــاني،  مراكـــز، چگـــونگي اســـتقرارمراكزاطالع رسـ

 ، تعلــيم،هــاي محلــي چگــونگي ارتقــاء همــاهنگي
 ، ارزشيابي عملكرد اجرايـي     كنترل ، نظارت ،آموزش
 مراكز

رسـاني عملـي      رساني، مانند اطـالع      كردن اطالع  اداره  -
ميان افراد تا رسيدن به محل و حين انجام عمليـات           

هـا در محـل        اداره حضـور رسـانه     ،در محل حادثـه   
اي بـراي     رساني حرفه   حادثه، نشر اطالعات و اطالع    

 در موارد اورژانسي مناسب آگاهي مردم از رفتار 
 اجرا و بكارگيري سيستم پيشرفته  -
 

 
* 

 
 ٢٠٠٣ -١٢

 MOHدولت ،

MOI ،
ارگانهاي 
 مربوطه
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 ميان فوري راهكارها                                 
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

ــايج طــرح در حــال انجــام  ) پ ــابي نت پيگيــري و ارزي
EAPP، در خصوص موارد زير : 

اد فاصله زماني ميان بروز سانحه و رسيدن گروه امد        
 و مداواي اورژانسي

ــاالتر و  جت     ــات خــدمات اورژانســي در ســطح ب ربي
 )از نظز ادوات و كارمندان( مراقبتهاي رواني 

*   ٢٠٠٢ -٧ 
MOH، 

 Gazi    دانشگاه 
 

انجام مطالعاتي براي بررسـي ايجـاد يـك سيسـتم           ) ث
آمبوالنس با استفاده از هليكوپتر در برخي قسمتهاي        

 صورت  بهها احتماالً بايد      پتراين هليكو . كشور تركيه 
اي به كار گرفته شوند تا قابليـت پاسـخگويي            منطقه

رسـان بيمارسـتان مقصـد را داشـته          به پرسنل امـداد   
 اين بررسـي بايـد شـامل امكـان اسـتفاده از             .باشند

 اين سيستم   .هليكوپترها و خلبانهاي نظامي نيز باشد     
ــورت     ــود و در ص ــيابي ش ــايش و ارزش ــد آزم باي

ر  مطلوب، تكميل طرح در مقياس بزرگت      اريگذ  تأثير
 .گيرد صورت مي

  * ٢٠٠٨ -١٢ 
MOH ، 
R&D ، 

 ارگانهاي مربوطه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

١١٠ National Traffic Safety Program For Turkey                                                               

 

 بهبود نحوه ثبت وسايل نقليه و صدور گواهينامه ـ۱۵ـ۳ـ۵
 :اهداف •
 )همه راهكارها( تحقق طرحهاي پيشنهادي پيش از موعد مقرر -

 
 

 ميان فوري كارها راه                        
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

 :وسايل نقليه
بندي وسايل نقليه موتوري      انجام تغييراتي درگروه   )الف

تركيه و تطبيق آن با كنوانسيون وين و اتحاديه اروپا 

 
* 

   
٢٠٠٢-١٢ 

 

 دولت،
 EGM 

 

جايگزيني دو مدرك رانندگي موجود با يك مدرك        ) ب
ن مـدرك جديــد بايــد از دو بخــش   كــه ايــ،واحـد 

ــتورالعمل    ــابق دس ــود و مط ــكيل ش ــايي  تش اروپ
در تمامي مراكز ثبت،    . صادر گردد  EC/1999/37و

سيستم كامپيوتري بايد قادر به دستيابي بـه مـدارك          
 . جعل اين مداركدر برابر ايجاد امنيت .باشد

ــراي قابليــت    ارتقــاء خــدمات- ــه متقاضــيان ب دهــي ب
 ايجـاد   ،در هـر دفتـر ثبـت      دسترسي بـه اطالعـات      

. امكاناتي براي استفاده پستي متقاضيان از اطالعـات       
براي ثبت برخي اطالعـات نبايـد وجهـي دريافـت           

 بايــد در سيســتم شــده ثبــتشــود و همــه مــدارك 
 از  ي تركيه نيز به عنوان عضو     .كامپيوتري ثبت شوند  

اتحاديه اروپا بايد تمامي قوانين مربوط بـه مـدارك          
 .ديگر اعضاي اين اتحاديه رعايت كندثبتي را مشابه    

نام وسايل نقليه به وسـيله       اجباري ساختن پيش ثبت   
 .كنندگان كنندگان و وارد توليد

  
 
* 

  
 

٢٠٠-١٢۴ 

 
 

 دولت،
 EGM 

 
 

 

 :گواهينامه رانندگي
اي كـه   بنـدي وسـايل نقليـه    انجام تغييراتي در گروه  ) پ

دارندگان گواهينامه؛ مجـاز بـه رانـدن آنهـا هسـتند            
 ). و كنوانسيون وينEUمطابق دستور العمل (

جزء دسـته  (معرفي مدركي براي راننده تحت تعليم       
kتــوان آن را از ديگــر  كــه بــه راحتــي مــي)  فعلــي

 .ها مجزا نمود گواهينامه
امه كه نبايد بـيش از      ن  ايجاد تغييراتي در مدت اعتبار         

تعليم رانندگي و صـدور     " به بخش    ( سال باشد  ۱۰
  .)مراجعه شود" هينامهگوا

 
 
* 

 
* 
 
 
* 

   
 

٢٠٠٢ -١٢ 

 
 

 
EGM 



    

 ١١١                                                                                            برنامه ملي ايمني ترافيك كشور تركيه   

 

 تجاري افزايش ايمني ترافيك ـ۱۶ـ۳ـ۵
 :اهداف •
 )همه پيشنهادات( تحقق راهكارهاي پيشنهادي پيش از زمان مقرر  -
 درصد آمار رانندگان متخلف ماشينهاي سنگين در مورد تخلفهايي مانند عدم رعايت سرعت مجاز، حمـل                  -

 .طور مداوم كاهش يابد ، بايد به ظرفيت، عدم رعايت ساعات كاري معمول و تجهيزات ايمنيبار بيش از
 نظارت بر اجراي طرحها و انتشار گزارش ساليانه آنها را مسؤوليت بايد EGMمركز تحقيقات ترافيكي در 

 .بر عهده گيرد

 ميان فوري راهكارها                               
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

ــوانين  ) الــف ــازبيني و در صــورت امكــان تقويــت ق ب
اي براي كاهش خطـر       ساعات كاري رانندگان حرفه   

 تصادفات به وجود آمده بر اساس خستگي 
 دولت، ٢٠٠۴-١٢  * 

 MOL 

 

وضع قوانيني براي تعيين مشخصات ادوات مربوط       ) ب
هـاي    به ايمني وسـايل نقليـه سـنگين، مطـابق نـرم           

 حوزه مطالعات و تطبيـق      چارچوبالمللي و در      نبي
 قوانين

*   ٢٠٠٣-١٢ 
 دولت،
MOIC، 
KGM 

تأكيد بيشتر بر رعايت سرعت مجاز، مقـدار مجـاز          ) پ
حمل بار، ساعات كـاري مناسـب و نصـب ادوات           

 )از جمله ترمزها(ايمني در وسايل نقليه سنگين 
 مداوم  * 

EGM، 
 ژاندارمري

 

 در حال حركـت و ثابـت        هاي وزني   اعمال مقياس ) ت
 و تكميــل طــرح بــا حمايــت  KGMتحــت نظــر

 ژاندارمري و پليس
استقرار نقاط كنترل حمـل بـار مجـاز خصوصـاً در                

هـايي بـراي كنتـرل        نامه  نزديكي مرزها؛ توسعه آيين   
 اضافه بار در مراكز ثابت و سيار

* 
 
* 
* 

* 
 
* 
* 

 

 
 
 

٢٠٠-١٢۴ 

EGM ، 
 ژاندارمري

 KGM 

ــاده) ث ــي ج ــ طراح ــاهش  ه ــراي ك ــا ب ا و ادوات آنه
 حـواس    تصادفات ناشي از خستگي يا عدم تمركـز       

دهنده در كنـار      از طريق نصب عالئم هشدار    ،  راننده
 .)مراجعه شود" تر ساخت ايمن زير"به (ها  جاده

 *  ٢٠٠-١٢۶ KGM  
 R&D 

نقل كاال به ويژه      و  معرفي بيمه كيفيت در مورد حمل     ) ج
 ٢٠٠٧-١٢ *   در قراردادهاي عمومي

 دولت،
 ارگانهاي مربوطه
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  نوينفناوري ـ۱۷ـ۳ـ۵
 :اهداف •
 )در مورد همه راهكارها( تحقق راهكارهاي پيشنهادي پيش از زمان مقرر-

 

 ميان فوري راهكارها                                
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

اد  ايجـ  جهـت  ITSالمللـي     شركت در مجامع بين     ) الف
 مربوطه، ارگانهاي ٢٠٠۴-١٢  *  رقابت

TSS،R&D 

در  ITSهـايي دربـاره برخـي انـواع           انجام آزمايش ) ب
هـاي سـرعت      كننده  مثالً نصب محدود  ،  كشور تركيه 

بــه كــاهش ســرعت و (در وســايل نقليــه ســنگين 
 در صـورت    .)مراجعـه شـود   آميـز     رانندگي مخاطره 

 رتامكان تكميل طرح در مقياس بزرگ

ارگانهاي مربوطه،  ٢٠٠۴-١٢  * 
R&D 

 

 اي كاهش مشكالت منطقه ـ۱۸ـ۳ـ۵
 :اهداف   •
 )در مورد همه راهكارها(تحقق راهكارها پيش از زمان موعود  -

 

 ميان فوري  راهكارها                       
 مدت

 بلند
 مدت

 مهلت
 اجرا

 ارگانهاي
  مسؤول

 

بازبيني و در صورت لزوم تقويت و اعمال قوانين     ) الف
هــاي  ســتفاده از تراكتورهــاي كشــاورزي در جــادها

عمومي، خصوصاً در مـورد ادوات ايمنـي اجبـاري          
 .)كننده نور ابزار منعكس(

*   ٢٠٠٣-١٢ 

دولت، ارگانهاي 
  EGMمربوطه،

 ژاندارمري

 

هـاي    سازي توريستها در مورد خطـرات جـاده         آگاه) ب
كننـدگان     كردن تمام اسـتفاده      آگاه همچنينتركيه و   

اي تركيـه دربـاره خطـرات خـاص متوجـه           ه  جاده
رانندگان توريست و عابران از طريق اعالم شعار و         

 .بروشور

 *  ٢٠٠-١٢۴ 

 ارگانهاي مربوطه
NGO ،ها TSS 
هاي  گذاري سرمايه

خصوصي، گمرك
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 هاي ايمني  نتايج و هزينهـ۴ـ۵
 يند ايمني ا برآورد نتايج اجراي فرـ۱ـ۴ـ۵

مدت و طرحها در جدول زير به  هاي كوتاه راهبرد اثر اعمال انواع مختلف  برتلفاتآمار برآورده شده كاهش 
 . مصداق دارند٢٠٠۲ -٢٠٠۶ و هم در مورد دوره ٢٠٠۶هاي ارائه شده هم در مورد سال  مقياس. نمايش درآمده است

 
 
 مناطق/ مدت  فعاليتهاي كوتاه

 

كاهش آمار تلفات 
 ٢٠٠۶در 

كاهش آمار تلفات در 
 ۲۰۰۲ -٢٠٠۶دوره

 ++ + "اجرايي/ مديريتي " فعاليتهاي 

   "تكنيكي" فعاليتهاي 
 ١۵٠ ١٠٠ بهبود شرايط سهم استفاده از وسايل نقليه

 ٣۶٠ ١٧٠ هاي بين شهري ساخت راه جاده افزايش ايمني زير

 ١۵٠ ٩٠ هاي شهري و خيابانها  جاده-هساخت را افزايش ايمني زير
 ١٢٠ ٧۵ وسايل نقليه سنگين

 ١۴٠ ٧۵  كودكان و نوجوانان-جاده كنندگان  مني استفادهافزايش اي
 ۴٠ ٢۵  تعليم رانندگي و صدور گواهينامه-كنندگان جاده افزايش ايمني استفاده

 ١۴٠ ٧٠ آور  مواد مخدر و خواب- الكل-كنندگان جاده افزايش ايمني استفاده
 ١۴٠ ٨٠  جادهپذير آسيبكنندگان   استفاده-كنندگان جاده افزايش ايمني استفاده
 ١۴٠ ٧٠ رساني و شعارهاي ايمني  اطالع-كنندگان جاده افزايش ايمني استفاده

 ۶۵ ٣۵ قانونگذاري برتر ترافيكي
 ١۴٠ ٧٠ بهبود شرايط اجرايي و نظارتي

 ١۴٠٠ ۴٨٠ آميز رانندگي مخاطرهكاهش تخلف از سرعت مجاز و 
 ٨۵٠ ۴٣٠ افزايش استفاده از تجهيزات ايمني

 ٢٠٠ ١٠٠ داد در شرايط اورژانسي، مراقبتهاي پزشكي و مداواي بيمارانبهبود ام
 ١٠ ۵ بهبود شرايط ثبت وسايل نقليه و صدور گواهينامه رانندگي

 ١۴٠ ٧٠ ترافيك تجاري برتر
 ۵ ۵ تكنولوژي نوين

 ١٠ ۵ اي كاهش مشكالت منطقه
 ۴٢٠٠++  +١٩٩۵ گيري نتيجه

  ۶/٢٠ ۱۹۹۹درصد سال 
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 مورد مرگ با يك ۹۵۰۰(۱۹۹۹ ، در قياس با مقدار برآورده شده سال ۲۰۰۶ار در سال ميزان كاهش آم
 مورد خواهد بود ۱۹۵۵، بيش از ۲۰۰۶ درصدي مورد انتظار در سال ۲۰ مطابق آمار كاهش ،) روزه۳۰ مقياس  دوره

 نفر از مرگ ۴۵۰۰، در صورت تكميل طرح در حدود ۲۰۰۲-۲۰۰۶ در طول دوره).  مراجعه شود"ها راهبرد" به بخش(
افزايش استفاده از   ،همچنين و آميز رانندگي مخاطرهمؤثرترين راهكارها، كاهش سرعت و  .نجات خواهند يافت
 نيز بررسي مدت كوتاههاي   بايد در دوره۲۰۰۶ تا سال ،نتايج حاصل از مؤثرترين راهكارها. ادوات ايمني هستند

هاي اصلي و آموزش  بازسازي وسيع جاده مدت اجرايي،  تهاي كوتاهديگر پيشنهادات، از جمله بهبود فعالي. شوند
 ساله ۵  بنابراين، چنين راهكارهايي در آينده و دوره. گذاري نياز به زمان بيشتري دارند  براي تاثير،مدارس و غيره

 :دان گذاري شده   زير پايهداليل برآوردشده بر تلفاتآمار كاهش  .بعدي نتايج مؤثرتري خواهند داشت
اند و بنابراين  مديريتي براي تكامل نياز به چند سال زمان داشته/ مدت اجرايي  بسياري از فعاليتهاي كوتاه

به هر حال اين فعاليتها در .  و در خود اين سال انجام نخواهد گرفت۲۰۰۶بهره برداري اساسي از آنها تا قبل از سال 
برخي راهكارهاي تكنيكي بايد به  . آمار تلفات خواهند شد و منجر به كاهش بوده مؤثربلندمدتيك بازه زماني 

مين دليل ه  به.كه برخي ديگر براي تكامل در مقياس وسيعتر به زمان بيشتري نياز دارند   فوريت انجام گيرند، در حالي
 . نيست۲۰۰۶ حتي يك برابر اين آمار در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۶است كه آمار كاهش تلفات در دوره 

ساني و ارائه شعارهاي ايمني به اندازه نظارت و اجرا در موارد خاص، از جمله كاهش سرعت ر نتايج اطالع
رساني  طرحهاي ديگر در رتبه بعد از اطالع .اند  و افزايش استفاده از ادوات ايمني محاسبه شدهآميز رانندگي مخاطرهو 

شود كه كاهش سرعت به همراه  ين برآورد ميچن . نياز دارندمدت كوتاه نظارت به انواع ديگر فعاليتهاي  به اندازه
ش آمار تلفات بر جاي خواهد  در صورت اجراي مطلوب نتايج مفيدي در كاه،افزايش استفاده از ادوات ايمني

احتمال فوق در ارائه اين آمار دخيل . ها تأثير كمتري بر كاهش اين آمار خواهند داشت راهبرد بنابراين، ديگر گذاشت،
المللي است، اما بايد كاربردي بودن اين تخمينها در  هاي بين  تخمينها بر اساس تجربيات و آگاهيپايه .بوده است

دست آوردن تجربيات كاربردي بيشتر در مورد كشور تركيه بايد   بنابراين براي به. شرايط كشور تركيه بررسي شود
           ، آمار تلفات با وجود آمار۲۰۰۷-۲۰۱۱  زماني برآورد شده است كه در بازه .ارزشيابي اجرايي صورت گيرد

اين احتمال بايد كنترل شود و .  كاهش بيشتري خواهد داشت۲۰۱۱ مورد مرگ در هر سال تا آخر سال ۲۰۰۰-۱۸۰۰
 . تغييراتي در آن صورت پذيرد۲۰۰۶در صورت لزوم، در خالل تجديد نظر در سال 

 

 هاي برآوردشده   هزينهـ۲ـ۴ـ۵
 ميليون دالر آمريكا در سال ۱۳۰صورت ساليانه، مطابق طرح در حدود  يشنهاد شده به راهكارهاي پ هزينه

 ميليون دالر آمريكا ۱۵۰ تا ۱۰۰از آنجا كه اين برآورد چندان موثق نيست، بايد در حدود .  برآورد شده است۲۰۰۶
 در حدود ۲۰۰۲-۲۰۰۶ماني هاي اضافي در بازه ز هزينه. براي اجراي اين راهكارها در هر سال در نظر گرفته شود

. هاي اجراي اين راهكارها امر مشكلي است برآورد هزينه . ميليون دالر آمريكا تخمين زده شده است۳۵۰ تا ۲۵۰
 :پذيرد  شواهد انجام مي اينبرآورد تقريبي بر اساس
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 بوده است، در آينده همانگونه كه در گذشته"  طبيعيصورت به" شود كه فعاليتهاي ايمني ترافيكي فرض مي -
هاي پيشنهادي در  راهبردمبالغ اضافه بر بودجه براي  هاي برآورد شده،  هزينه). ۱۹۹۹تا سال (گيرد  انجام مي

براي راهكارهاي ايمني اضافه شود تا به  "فعلي" هاي ساليانه  ها بايد به هزينه اين هزينه. طرح بوده است
 .شود  ايمني ترافيك در تركيه منتهي هاي عمومي براي اجراي همه راهكارهاي تخمين هزينه

 از جمله  هاي خصوصي، هزينه. ها اساساً مبالغي براي پرداخت به ارگانهاي عمومي هستند اين هزينه -
ـ اجتماعي، از  هاي اقتصادي همراه هزينه اي وسايل نقليه به هاي بهبود ادوات ايمني و معاينه فني دوره هزينه

 هيچ يك از اثرات محيطي مؤثر همچنين. اند  سرعت كمتر، به حساب نيامدههاي زمان تردد با جمله هزينه
شوند در اين برآورد دخيل  در كاهش بروز خستگي و آلودگي صوتي كه منجر به كاهش سرعت تردد مي

 .اند نبوده

مدت مهندسي اضافي هستند، چون كه اين راهكارها معموالً  فرض شده است هزينه همه فعاليتهاي كوتاه  -
براي بهبود نظارت و اجرا، چنين فرض شده كه تجهيزات و كارمندان . نياز به وسايل و كار عمراني دارند

 سازمانهاي مسؤوليتبيشتري مورد نياز هستند، ولي بخش اصلي اين فعاليتهاي پيشنهادي در حيطه 
 .ژاندارمري و پليس فعلي صورت خواهند گرفت

 ۱۳۰هاي اضافي، ساليانه  توان نتيجه گرفت كه از بخش هزينه مياگر اين برآوردها به كار گرفته شوند، 
 دالر آمريكا براي ۷۰۰۰۰شود كه كمتر از   مورد مرگ در هر سال مي۱۹۹۵ميليون دالر آمريكا صرف احياء در حدود 

ان برآورد  ميليون يورو هزينه الزم براي نجات جان يك انس۱ با توجه به قوانين اتحاديه اروپا ،. نجات هر نفر است
 .رسد  شرايط هزينه برآوردشده براي نجات جان يك نفر در تركيه منطقي به نظر مي،شده كه در مقايسه با آن

 ميليون دالر آمريكا تخمين ۱۰۰-۱۵۰ مشابه دوره اول يعني ۲۰۰۷-۲۰۱۱هاي اضافي در دوره پنج ساله بعدي  هزينه
 .زده شده است

 

 پيگيري و ارزيابي اجرا، ـ ۵ ـ ۵
  اجراـ۱ـ۵ـ۵  

هاي  از جمله شاخص(هاي اجرايي ايمني متفاوت  در خالل تكميل راهكارهاي ايمني، بايد در كنار شاخص
 . براي حصول اطمينان از تحت كنترل بودن وضعيت، نظارت كافي بر آمار تصادفات و تلفات صورت پذيرد،)رفتاري

 

 پيگيري و ارزيابي  ـ۲ـ۵ـ۵

 طرحاين پيگيري و ارزيابي  •
 :پيگيري و ارزيابي بايد شامل موارد زير باشداين 
 ...)مانند مهلت اجرا و ( تكميل راهكارهاي پيشنهاد شده بر اساس طرح  -
  هدفمندي ايمني و ديگر اهداف مطابق راهكارها -
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 هاي اجرايي ايمني و ديگر اهداف مطابق طرح  بررسي شاخص -

گروه " .رهاي آتي برنامه بسيار ارزشمند خواهد بودگزارش هزينه نهايي انجام راهكارها براي تجديد نظ
قسمتي از عمليات بايد توسط .  نظارت و ارزيابي را بر عهده بگيردمسؤوليتبايد )  مراجعه شودبه مقدمه" (ناظر

ارگانهاي مربوطه بايد با ارائه آمار و اطالعات الزم از گروه .  انجام شودپيشنهادي تحقيقات و توسعه ترافيكمراكز 
ها و  تواند در كتاب آمار ساليانه در خصوص تصادفات، جاده مدت مي بخشي از اين ارزيابي بلند. اظر حمايت كنندن

 .ترافيك ثبت گردد
 

 صورت كلي پيگيري و ارزيابي به •
 : رسد هاي ايمني در خصوص موارد زير مهم به نظر مي راهبردپيگيري و ارزيابي اجراي 

 اهداف مورد نظر برداري مطلوب و اثرات بهره پيگيري در صورت دستيابي به  -
 هاي ايمني آتي به دست آوردن شناخت الزم براي پروژه  -

 به پايان تقريباً راهبردكه اجراي  شروع ارزيابي زماني. ريزي شود روند پيگيري اجرايي بايد از ابتدا برنامه
يري و ارزيابي اجراي راهكارها، دنبال كردن مسير دست آوردن توانايي الزم براي پيگ براي به .رسيده، بسيار دير است

اين روند بايد شامل تشريح مختصري از راهكار، مكان، . اجرايي از طريق مستند ساختن آنها بسيار ضروري است
ها بررسي اختالفات ميان  ها و ارزيابي هاي تميز دادن انواع مختلف پيگيري يكي از روش .باشد... زمان اجراي آن و 

 : زير استموارد 
 )يا نظارت(  ابتداييمدت كوتاه ارزيابي  -
 بلندمدت ارزيابي  -

هدف، . تواند مفيد باشد مدت ابتدايي، مي دقيقاً پس از تكميل اجراي يك راهكار، ارائه ارزيابي كوتاه
 .ه باشد به صورت غير منتظره اتفاق نيفتاديبررسي انجام دقيق راهكار مطابق طرح است تا براي ايمني هيچ مشكل

مورد استفاده قرار گيرند، ) تصادفات و تلفات(هاي ايمني  توانند به عنوان شاخص هايي ابتدا نمي معموالً چنين ارزيابي
هاي پيگيري اجرايي ايمني شامل  شاخص.  كوتاه استكه زمان اجراي آنها پس از تحقق كامل طرح معموالً چرا

پرسيها و رفتارهاي اعمال سرعت و استفاده از كمربند ايمني  همهها،  ها و اطالعات در كنار مصاحبه بررسي روش
گيرد و معموالً هدف آن برآورد اثرات ايمني اجراي راهكار  مدت، پس از گذر زمان انجام مي ارزيابي بلند .است
 .گيرد رها را هم درب  نيز رفتار، آگاهي و روش ومدتي بايد ميزان تصادفات و تلفات هاي بلند چنين ارزيابي. است

 

 برخي مشكالت معمول و رايج در روند ارزيابيها •
اي  ها و رفتارها موارد پيچيده ها، آگاهي مطالعه روش. ها مشكالت متعددي وجود دارند در خصوص ارزيابي

دانشمندان و آمار (هاي آماري زيادي در نظر گرفته شوند، همياري افراد مجرب،  روش. كه بايد از آنجا. هستند
پايه اساسي ارزيابي، تالش براي مقايسه وضعيت قبلي با شرايط پس از  .سيار ارزشمند و ضروري استب) شناسان

. افتد مشكل كلي آن است كه هميشه تغييرات متفاوت بسياري در محيط ترافيكي جاده اتفاق مي. اجراي طرح است
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 ماشينها مجهز به كند، فيك تفاوت مييابند، حجم ترا ها بهبود مي  است، جادهمتغيرسهم استفاده از وسايل نقليه 
 قانونگذاري  شوند، تر مي شوند، رانندگان و ديگر كاربران جاده تحصيلكرده تر و ادوات ايمني بيشتر مي موتورهاي قوي
به . شود و غيره يابد، كمكهاي امدادي در وضعيت بهتري ارائه مي كند، نحوه نظارت و اجرا بهبود مي ترافيك تغيير مي

طور كلي  مجموع اين تغييرات را به.  هستندمتغيرهاي اجراي ايمني خارجي نيز   آب و هوا و ديگر شاخص، عالوه
در صورت تمايل به بررسي  بنابراين،  .كند تر مي دهد و ارزيابي را بسيار پيچيده وضعيت ايمني تحت تأثير قرار مي

. ر از ديگر تغييرات به خوبي تفكيك شودخصوص، الزم است اثرات اجراي راهكا  اجراي يك راهكار به نتيجه
به اين " گروه كنترل" يا " جفتهاي مرتبط"گيري و رفتاري متفاوت از جمله  هاي آمار توان با در نظر گرفتن روش مي

 .مهم دست يافت
انتخاب ) ترجيحاً يكسان(هاي بسيار مشابه  آن است كه تعدادي از مناطق يا گروه" جفتهاي مرتبط"روش

شود و در خالل اجراي يك راهكار  صورت اتفاقي مشخص مي گروه به/  براي هر دو جفت يك منطقه .شوند  مي
آمده به عنوان، اثرات    دست تفاوتهاي به . مانند كه ديگر مناطق دست نخورده باقي مي حالي گردد در  خاص، اصالح مي

منطقه مشابه براي انجام است كه / اب گروه انتخ" گروه كنترل"نظريه اصلي در مورد  .شوند اجراي راهكار تلقي مي
براي مثال تغيير در آمار تصادفات در اين مناطق، پس از . سازي تا به حال در آن اعمال نشده باشد هيچ طرح ايمن

سپس چنين فرض . شوند اند، تلقي مي اجراي اصالحات به مثابه ديگر تغييرات كه در محيط ترافيكي اتفاق افتاده
مناطق بهبود يافته، توسعه مشابهي حتي در صورت عدم وجود اصالحات، به وجود آمده / ها  گروهشود كه در  مي

 .شود بر اساس همين فرضيه برآورد نتيجه راهكارهاي بررسي شده، ممكن مي. است
 

 رزيابي بر اساس آمار تصادفات و تلفات ا •
 :ي آماري پراهميتي وجود دارند، از جملهراههادر اين روش، 

ن استقالل براي مشاهده تغييرات آمار تصادفات احتمالي و غيره، اين كه آيا اين آمار بر حسب  آزمو-
 .گيرد صورت مي  test  - square - chi اين آزمون معموالً در. اند يا خير تصادف به دست آمده

 در نتيجه ن تأثيرحدود اطمينا به دست دهد، برآورد بزرگي تأثير و اي ويژهكه اين آزمون نتايج   در صورتي -
ها و سايتهاي اصالح و كنترل شده در يك   با در نظر گرفتن گروه،٢×٢ها در يك ماتريس  مطالعه مقياس

 .آيد طرف و وضعيت آن قبل و پس از طرف ديگر به دست مي

 :نظر قرار گيرند  ديگري نيز بايد مدمهم شرايط همچنين
 بررسي ساليانه  كافي براي هر گونه جراي طرح بايد به اندازههاي زماني مورد ارزيابي، قبل و بعد از ا  دوره-

 . در نظر گرفته شونديا ماهيانه
 .في باشندابايد براي اعالم يك آمار مورد اعتماد ك) براي مثال تعداد تصادفات( اعداد ارائه شده  -

 .)براي كاهش اختالفات( كافي وسيع باشد   گروه كنترل بايد به اندازه-

 كاربرانآشنا بودن  يكي از داليل آن نا. باشد نميمدت   اثرات بلند كيفيت گزارشت ابتدايي بهگزارش اثرا
شرايط جديد، آمار تصادفات  كنندگان با  جاده با موقعيت اصالح شده است كه پس از گذر زمان و آشنايي استفاده 
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 ارزشيابي پس از اتمام اجراي طرح بايد براي اجتناب از بروز اين اختالفات در ارزيابي، اولين. كاهش خواهد يافت
 تقريباًگزارش افزايش سرعت تردد پس از اجراي راهكارهاي ايمني  .اي صورت پذيرد هاي جداگانه بر اساس مقياس

 بنابراين بايد براي بدست آوردن توانايي ،اين گزارش در آمار تصادفات و تلفات تأثيراتي خواهد داشت. رايج است
 . منتظره تصادفات و غيره، محاسبه سرعت صورت گيردتشريح افزايش غير

اين تأثير ممكن است توسط بروز تصادفات اتفاقي . مسأله ديگر، بروز به اصطالح اثر منفي اصالحات است
مناطق، هميشه مناطقي وجود دارند كه تعداد و آمار تصادفات در / ها   تايي از گروه١٠٠در يك گروه . به وجود آيد

تواند ناشي ازباال بودن خطر   بروز اين مشكل مي، حتي در مناطقي كه اين آمار بسيار پايين هستند.تس اآنها باال
 .جدي در اين مناطق يا تنزل و ترقي اتفاقي آمار باشد

 آمار تصادفات اين مناطق حتي اگر هيچ اصالحاتي هم ،اگر مورد دوم يعني ترقي و تنزل اتفاقي باشد
يعني اگر اين مناطق براي اجراي اصالحات ايمني انتخاب شوند . اهش خواهد يافتصورت نگيرد، در سال آتي ك

تواند در روند اجراي  مشكل ديگري كه مي.  شده بسيار باالتر از برآورد حقيقي خواهند بودبيني پيشنتايج 
جام يعني تصادفات پس از ان. شود سازي رخ دهد، در اصطالح مهاجرت تصادف ناميده مي راهكارهاي ايمن

شوند كه منجر به كاهش آمار  اصالحات به مناطق ديگري كه معموالً نزديك منطقه اصالح شده هستند، منتقل مي
 . گردد بيني شده مي تصادفات بيش از آمار پيش
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  Abbreviations ياختصارعالئم 
   AADT (Annual Average daily Traffic) متوسط ترافيك روزانه در سال

 AASHTO (American Association of State Highway and آمريكاونقل  راههاي ايالتي و ادارات حملانجمن 
Transportation Officials) 

   ABS (Anti-blocking Brake System) قفل ضد  ترمزسيستم
 ACC (Adaptive Cruise Control) گشتهاي كنترل و نظارت

 BAC (Blood Alcohol Concentration) صد الكل خون در
 BAST (German Federal Highway Research Institute) لمان راه آمؤسسه فدرال تحقيقات

 BS (Bachelor of Science) مدرك ليسانس

 Ca (Approximately) تقريبي
 CBA (Cost-Benefit Analysis) آناليز سوددهي
 CE (Civil Engineering) مهندسي سازه

 CEN (European Committee for Standardization) سازي اروپا  انداردكميته است
 DK (Denmark) دانمارك

 EAPP (Emergency Aid Pilot Project) پروژه امداد فوري پايلوت 
 EC (European Community) اجامعه اروپ

 EEU (European Economic Community) جامعه اقتصادي اروپا
 EU (European Union) اتحاديه اروپا 

 Euro NCAP (European New Car Assessment Program) برنامه ارزيابي خودروهاي جديد
 EGM (General Directorate of Security, Police)  ايمنيمسؤولهيأت 

 GCJ (General Commandership of Jandarma, Jandarma) ژاندارمريفرماندهي كل 
  GIS (Geographic Information System) ييسيستم اطالعات جغرافيا
 GNP (Gross National Product) محصول ناخالص ملي

 GRSP (Global Road Safety Partnership) مشاركت جهاني براي تأمين ايمني راه
 HES (Higher Education Council)  عاليشوراي آموزش

 HTSC (Highway Traffic Safety Council)  ايمني ترافيك راهشوراي
 IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) يالملل اي درسطح بين تصادفات و ترافيك جاده

 IT (Information Technologies) رساني  هاي اطالع تكنولوژي

 ITS (Intelligent Transport System) نقل هوشمند   و هاي حمل سيستم

 KGM (General Directorate of highway) راهها هيأت مديره
 LOS (Level of Service) ، سطح سرويسرساني سطح خدمت

  MC (Motorcycles) سيكلتها موتور
  MOPWS (Ministry of Public Works and Settlement) وزارت اسكان و كار و امور اجتماعي

 MOH (Ministry of Health) وزارت بهداشت

 MOI (Ministry of Interior) كشوروزارت 

 MOIC (Ministry of Industry and Commerce) وزارت صنعت و تجارت
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 MONE (Ministry of National Education) وزارت آموزش ملي
 MOT (Ministry of Transport) وزارت راه و ترابري

 NGO (Non-governmental organization) غيردولتيسازمان 

  NL ( The Netherlands ) هلند
  NP (National Project) پروژه ملي 

 NRTSS National Road Traffic Safety System سيستم ايمني ترافيك جاده ملي
 NTF (Swedish National Society for road Safety) اي سوئد  ملي ايمني جاده جامعه

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) توسعه  واقتصادي هاي همكاري سازمان

 PhD (Doctor of philosophy)  دكتراي فلسفه-مدرك دكترا
   PIARC (Permanent International Associations of Road Congresses)  پيارك-مجمع جهاني راه

 PP (Pilot Project) پروژه پايلوت
 PRI (La Prvention Routire International) المللي راه برنامه ايمني بين

 R&D (Research and Development) توسعه و تحقيقات

 RFSF (Danish Road Safety Council) اي دانمارك مجمع ايمني جاده

  SE (Sweden) سوئد

 SHSC (Superme Highway Traffic Safety Council) مجمع عالي ايمني ترافيك بزرگراهها

 SIS (State Institute of Statistics) رمؤسسه ايالتي آما

 SPO (State Planning Organization) ريزي ايالتي سازمان برنامه

 SweRoad (Swedish National Road Consulting AB)  هاي ملي سوئد  جادهمشاور 

 ToR (Term of Refrence) عناوين مرجع  

 TL (Turkish Lira) لير تركيه  

  TSP (Traffic Safety Project)  ترافيك يساز پروژه ايمن
 TSS (Traffic Safety Secreterial) دبيرخانه ايمني ترافيك 

 TSOF (Turkish Drivers and Automobiles Association)  رانندگان و خودروهاي تركيه  انجمن

  TUBITAK (Turkish Scientific and Technical Resarch Organization)  تركيهفني و علميسازمان تحقيقات 
 UKOME (Transportation Coordination Center) نقل و مركز هماهنگي حمل

 USD (United States Dollars) دالر آمريكا   

 VAT (Value Added Tax) ماليات افزوده     

 VMS (Variable Message Signs) رساني متغير تابلوهاي اطالع

 VOC (Vehicle Operating Costs) تعمير خودروهاي نگهداري و  هزينه

 WB (World Bank )  بانك جهاني 
 

 



    

 

 فهرست انتشارات 
 

  های تحقیقاتی پروژه) الف
 آهن  های راه و راه بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی و توجیه فنی و اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه .١
 بلوکهای ساختمانی  برای ساخت  چابهارکاربرد آب و مصالح محلی .٢

 گیرهای ایمنی در راهها های طراحی و کاربرد حفاظها و ضربه شیوه .٣

 ضوابط طراحی و اجرای روسازی راه آهن بدون باالست  .٤

 های بتنی و آسفالتی  بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه .٥

هـای   و نقشـه ( آهـن وفرودگـاه   راه راه، سـطحی  زیر و زهکشی آبهای سطحی طراحی واجرای سیستم   راهنمای .٦
 )اجرایی

 ضوابط طراحی و اجرای آسفالت ماستیک .٧

 بررسی مسائل کمی و کیفی مصرف قیر در راههای کشور .٨

 سازی پایه عالئم راه راهنمای طراحی و ایمن .٩

 های آسفالتی بر اساس عملکرد و پیشنهاد روش مناسب برای کشور های جدید طرح مخلوط روش .١٠

 وسازی راههاهای خاکریز و ر راهنمای تثبیت الیه .١١

 تسلیح خاکریز و بستر راهها با استفاده از ژئوگرید .١٢
 

 های تخصصی گزارش) ب 
 پیشنهاداتی برای آزمایش ژئوتکستایلها  .١
 ممیزی ایمنی راه .٢
 راهنماییهای سودمند برای طراحی و ساخت خاکریزهای راه  .٣
 های راه ژهروشها و شرایط الزم برای عملیات خاکی به منظور کاهش اثرات زیست محیطی پرو .٤
 اکسید نیتروژن در تونلهای راه آلودگی ناشی از دی .٥
 ایمنی در تونلها .٦
 مدیریت ترافیک و کیفیت سرویس .٧
 GRSP 2003گزارش ساالنه ژوئیه  .٨
 های موجود بین شهری بهینه سازی شبکه .٩
 بیست و دومین همایش جهانی راه پیارک .١٠
 نقل عمومی و ها و منافع اجتماعی حمل ها هزینه یارانه .١١
 ریزی و بودجه در شبکه راهها مهبرنا .١٢



 

 

 روشهای مشارکت همگانی در توسعه پروژه راه .١٣

 )بنزین و گازوییل(المللی سوخت  های بین قیمت .١٤

 2010نقل اروپایی تا سال  و سیاست حمل .١٥

 مبانی تحلیل اقتصادی .١٦

 وهوایی سخت شد و شرایط آب و پذیر برای آمد های انعطاف انتخاب مصالح و طراحی روسازی .١٧

 IRFهای   فیلمراهنمای .١٨

 راهنمای ممیزی ایمنی راه .١٩

 ارتقاء و بهبود عملکرد داخلی راهها .٢٠

 راههای دسترسی به مناطق برون شهری .٢١

 خوردگی روسازی راه تجهیزات اتوماتیک بررسی ترک .٢٢

 تأمین مالی و ارزیابی اقتصادی .٢٣

 بهبود تأمین منابع مالی و مدیریت نگهداری راه .٢٤

 جودپذیر مو های انعطاف بازیافت روسازی .٢٥

 نقل هوشمند و حمل .٢٦

 های راهسازی محیط زیست و پروژه .٢٧

 های نگهدارنده خاک راهنمای ارزیابی سیستم .٢٨

 آشنایی با مفاهیم مدیریت روسازی .٢٩

 های مهندسی پیش از ساخت راهنمای انعقاد قرارداد، نحوه انتخاب و مدیریت مشاوران در فعالیت .٣٠

 تضمین کیفیت در عملیات خاکی .٣١

 ها، تجربیات موجود و پیشنهادات تورالعملها، دس بندی تونل طبقه .٣٢

  اقتصادی در مدیریت راه-های اقتصادی و اجتماعی نقش مدل .٣٣

 های بتنی مسلح پیوسته رویه .٣٤

 ونقل عمومی نقل ترکیبی، اقداماتی جهت تشویق به استفاده از حمل و حمل .٣٥

 پیشرفت مدیریت و تأمین بودجه نگهداری راهها در افریقا .٣٦

 فیک کشور ترکیهبرنامه ملی ایمنی ترا .٣٧
 

 کتب) ج
 فرهنگ جامع دریایی .1

 )دو جلد(ریزی و طراحی فرودگاه  برنامه .2

 فرهنگ و اصطالحات فنی و مهندسی راه .3
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