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دفات تصا جان خود را دردر دنيا نفر  و سيصد و پنجاه هزار ميليون یک ساالنهاساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی بر

تا  5 رده سنی درو مير اولين عامل مرگ و جهان  عامل مرگ در هشتمين ناشی از تصادفات،تلفات و دهند از دست می ترافيکی

 . شناخته شده استسال  92

تصادفات هزار نفر در 351 يش ازنفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده و ب00111مان ایران نيز ساالنه حدود در کشور

های ناشی از تصادفات ترافيکی ضربه سنگينی به اقتصاد کشور وارد شوند که جدا از تالمات روحی فراوان، هزینهمجروح می

رمانده اساس اعالم فبر گردد.های مستقيم تصادفات میدرصد توليد ناخالص داخلی کشور صرف جبران هزینه5نماید و قریب به می

کشور است و در افزایش شدت دیگر انواع تصادفات نيز نقش درصد تصادفات 93 مستقيم عامل رمجازيغسرعت پليس راهور ناجا، 

های برون های مختلف سرعت مجاز را در معابر درون شهری و راهقابل توجهی دارد. هر روزه درصد قابل توجهی از افراد به بهانه

 کند در بهترینزنده ماندن عابری که با یک خودرو تصادف میکيلومتر بر ساعت شانس  01کنند. در سرعت شهری رعایت نمی

در درصدی 31 کاهش باعثتواند می «خودروها سرعت متوسط حرکت» درصد کاهش در5درصد است. تنها 91شرایط فقط 

 گردد. منجر به فوتتصادفات 
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 اهمیت و پیشینه برگزاری هفته جهانی ایمنی 

برای ششمين بار حمایت خود را از برگزاری  9190ل متحد را بر آن داشته تا در سال اهميت موضوع در سرتاسر دنيا سازمان مل

 9 یماه ال بهشتیارد 92از تاریخ « ششمين هفته جهانی ایمنی راه»داشت هفته جهانی ایمنی راه اعالم نماید. مراسم گرامی

در کشورهای مختلف دنيا برگزار خواهد شد. برای هر یک از  هماهنگطور به 9190ماه می  93تا  02مصادف با  0011ماه خرداد

 :انتخاب گردیده بودبه شرح زیر ای هفته جهانی در دفعات پيش، موضوع ویژه پنج

 فریاد ایمنی: 7002 ،مدیریت سرعت: 7002 ،ایمنی کودکان: 7000 ،ایمنی عابران پیاده: 7002 ،ایمنی جوانان: 7002

 

 
 

ز برای امسال نيهای شدید ناشی از تصادفات مدیریت سرعت و نقش آن در کاهش تلفات و جراحتتوجه به اهميت موضوع با 

 :هفته جهانی ایمنی سازمان ملل با شعارششمين  .است در دستور کار قرار گرفته با رویکردی جدید  «سرعت مدیریت»موضوع 

توجه ذینفعان ایمنی را به موضوع کاهش سرعت در معابری که  Love30#و استفاده از هشتگ « هایی برای زندگیخیابان»

 تردد عابران پياده و دوچرخه سواران و دیگر کاربران آسيب پذیر راه جایگاه پررنگی دارد جلب کرده است. 

  هایی برای زندگیخیابان»کمپین هدف از برگزاری( »Love30) 

نشان داد به صفر رساندن  9102در سال « چشم انداز صفر»جرای رویکرد تجربه موفق دو شهر اسلو نروژ و هلسينکی فنالند در ا

توان با اتخاذ رویکرد جامع و مدیریت واحد در ایمنی به آن دست یافت. در یا نيست و میؤهای تصادفات تنها یک رتعداد فوتی

نفر رانندگان فوت شده نيز در اسلو یکسواری در این دو شهر بر اثر تصادف فوت نکردند و تعداد هيچ عابر و دوچرخه 9102سال 

 نفر بود.3و هلسينکی 

در محدوده مرکز شهر تأثير قابل توجهی در دستيابی  31توجه به اینکه مدیریت سرعت در معابر شهری و ایجاد محدودیت سرعتبا

د استقبال کرده و اعالم کردن شماری از این رویکردبی هایکشورها و شهرگذاران سياست ،به این موفقيت در این دو شهر داشت

 اند.های شهری برای کاهش سرعت در مناطق مرکزی شهرها را آغاز کردهروند اصالح زیرساخت
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ویژه مدیران به های مشابه آن حساس سازی و جلب توجه عموم مردم و بهترین هدف برگزاری این هفته جهانی و کمپينمهم

 گامی در راستای، ثرؤهای برون شهری است تا با احساس مسئوليت و اقدام مبحث مدیریت سرعت در معابر شهری و حتی راه

 کاهش تعداد تلفات ناشی از تصادفات برداشته شود.

انگين سوی دیگر سرعت ميارد. ازر کاهش تلفات و تصادفات دتحقيقات نشان داده که کاهش سرعت ميانگين نقش قابل توجه د

 هایهای برون شهری از سرعت مجاز اعالم شده بيشتر است و باید با روشری و راهعملکردی خودروها در بسياری از معابر شه

 تای کاهش متخلفين از سرعت مجاز ـثر در راسؤـمختلف از جمله مهندسی و اعمال قانون و افزایش آگاهی عمومی اقدامی م

 انجام داد.

برای ششمين هفته جهانی ایمنی راه  «ی زندگیهایی براخیابان»سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی با انتخاب شعار 

در مناطق مرکزی حمایت خود را از انسان محوری در حمل و نقل نشان دادند و در سایت ویژه هفته جهانی اعالم شده است که 

 ،هایی که زندگی و جنب و جوش شهری برای رفتن به مدرسه، محل کار، تفریح، خرید و .. جایگاه باالتری داردشهر و محل

ين معابری در چن سواران باشد.استفاده دوچرخهروی افراد جوان و سالمند، بازی کودکان و خيابان باید فضایی پاک و آرام برای پياده

سازی های مهندسی و آرامبا کمک روش 31تردد خودروها باید در اولویت کمتری قرار بگيرد و بنابراین ایجاد محدودیت سرعت

  روی و استفاده بيشتر از دوچرخهتواند به کاهش تلفات عابران پياده و ترغيب افراد به پيادهثر میؤم ترافيک و اعمال قانون

 ج گردد.ـمنت

رهای توسعه مسي :های موجود مثلنياز به تقویت زیرساختدستيابی کامل به آن طلبانه است و البته این هدف یک هدف جاه

مثل  31های سرعته حمل و نقل همگانی دارد ولی چه بسيارند محدودهدوچرخه و بازنگری در نيمرخ عرضی معابر و توسع

 مهری قرار دارند. توجهی و بیاند و مورد بیبه دالیل مختلف در حد یک تابلو باقی مانده محدوده مدارس که عمالً

خرداد در تهران، تربيت در تبریز، جنت در مشهد، بوعلی در 05شهریور و 02مثل  های شهریپياده راهایجاد  سال پيش 91شاید 

معابر شهری بر روی خودروها امری محال به نظر و بستن بخشی از  همدان، فردوسی در سنندج، ميدان شهرداری رشت و ..

ر ایجاد اولویت بيشتری ب هایی برای زندگیخیابانرسيد ولی به تجربه بر همگان ثابت شد که رویکرد انسان محور و ایجاد می

 هایی برای خودروها دارد.خيابان
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 میدان شهرداری رشت قبل و بعد از بازپیرایی با رویکرد انسان محور


