






مقدمه

در طــول دو دهــه گذشــته اقدامــات گســترده ای در زمینــه ایمنــی راههــا در کلیه 
کشــورها خصوصــًا در کشــورهای صنعتــی انجــام پذیرفتــه و توفیقات چشــمگیری 

در ایــن خصــوص بدســت آمــده اســت.
ــل  ــازمان مل ــی س ــن الملل ــع بی ــل ایجــاد حساســیت در مجام ــی به دلی از طرف
متحــد دهــه 2011 تــا 2020 را دهــه اقــدام بــرای ایمنی نــام گــذاری و راهکارهائی 

را بــرای اقــدام مشــترک در کلیــه کشــورها پیشــنهاد نمــوده اســت.
ســازمان بهداشــت جهانــی ســال جــاری را ســال توجــه بــه ایمنــی کــودکان بــه 
ویــژه دانــش آمــوزان اعــام نمــوده و بــا تعییــن هفتــه ایمنــی راههــا از تاریــخ 14 
تــا 20 اردیبهشــت بــا هــدف تمرکــز بــه ایمنــی کــودکان بــه ویــژه دانش آمــوزان 
ــودکان(( را در  ــرور ک ــور و م ــی عب ــرای ایمن ــکار ب ــوان ))ده راه ــا عن ــندی ب س

ســطح جهــان منتشــر نمــوده اســت. 
ــازمان ها  ــا و س ــایر نهاده ــا س ــگام ب ــا هم ــی راهه ــداران ایمن ــت طرف جمعی
ــن کوشــش  ــه اهــداف ای ــل ب ــرای نی ــاش خــود را ب ــی ســعی و ت مســئول تمام
ــن ســند  ــه ترجمــه و انتشــار ای ــدام ب ــن راســتا اق ــه کار بســته و در همی ــی ب مدن

ــی نمــوده اســت. جهان
ــه شــده، اســتفاده  ــن مجموعــه از راهکارهــای ارائ ــا مطالعــه ای ــد اســت ب امی

ــد. انشــاء ا.... .   ــه عمــل آی مطلــوب ب

                                                           کمیته فرهنگی 
                                                          جمعیت طرفداران ایمنی راهها 
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ــه  ــرای همیش ــودک، ب ــک ک ــه ی ــار دقیق ــر چه ــان، ه ــن جه ــاي ای در جاده ه
ــات  ــوند و جراح ــدوم می ش ــز مص ــیاری نی ــدد. بس ــرو مي بن ــان ف ــم از جه چش
ــان و بعضــًا  ــدوه بي پای ــر و ان ــم اســت. ایــن ســوانح تلــخ، تأث آن هــا اغلــب وخی
ــراه دارد.  ــه هم ــا و وابســتگان، ب ــرای خانواده ه دشــواري هاي جــدي اقتصــادی ب
ــال می شــود  ــوانحي پایم ــن س ــع، در چنی ــای جوام ــع گران به ــر آن، مناب ــاوه ب ع
ــه چالش هــای بهداشــت و  ــراي رســیدگي ب ــه ایــن ترتیــب، دیگــر فرصتــي ب و ب
توســعه، باقــي نمي مانــد. بســیاری از کودکانــي کــه قربانــی ایــن بــای غیرطبیعــی 

ــتند.   ــار هس ــن اقش ــوند، از فقیرتری می ش
از ایــن رو، تاش هــا بــرای پرداختــن بــه ایمنــی رفــت و آمــد کــودکان، از چند 
ــره  ــود و الزم اســت در زم ــط می ش ــی مرتب ــت اجتماع ــه موضــوع عدال ــه، ب جنب
ــورهای  ــود. در کش ــدي ش ــر، طبقه بن ــار فق ــي در مه ــش بین الملل ــی از کوش بخش
رو بــه توســعه اغلــب معابــر بــدون لحــاظ مقتضیــات و اســتانداردهای الزم بــرای 
کاربرانــي کــه قــرار اســت از آنهــا عبــور کننــد، ســاخته مي شــود و ایــن موضــوع، 
در گذشــته در خصــوص کشــورهای صنعتــی هــم مصــداق داشــت. واقعیــت ایــن 
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اســت کــه، معابــر در هــر مکانــی بــرای رفــع نیازهــای مــردم و از جملــه کودکانــی 
ــد از  ــه بای ــي اســت ک ــد، ســاخته می شــوند و بدیه ــتفاده می کنن ــا اس ــه از آن ه ک
ــد  ــدت تاکی ــرش به ش ــر نگ ــن تغیی ــروزه، ای ــند. ام ــوردار باش ــی برخ ــی کاف ایمن
شــده و الزم اســت قویــًا درمــورد دیگــر گروه هــای آســیب پذیر، همچــون عابــران 
ــری در  ــن تغیی ــود. چنی ــاظ ش ــم لح ــواران ه ــواران و موتورس ــاده، دوچرخه س پی
نگــرش بــرای تکمیــل فعالیت هایــي کــه بــا هــدف تشــویق بــه ســامت اجتماعــی 
ــای  ــد. فعالیت ه ــر می رس ــروری به نظ ــت، ض ــان اس ــان در جری ــر جه در سراس
ــری از  ــرای جلوگی ــره کــه ب ــاده روی، دوچرخه ســواری و غی فیزیکــی همچــون پی
ــان  ــری نوجوان ــور اجتناب ناپذی ــده، به ط ــودکان توصیه ش ــی ک ــه وزن و چاق اضاف
را بــه خیابان هــا و معابــر می کشــاند و تمایــل آنــان بــه رانــدن در معابــر و اجــازه 
والدیــن بــه آن هــا کــه اســتفاده از خیابــان را امکان پذیرکننــد، تنهــا زمانــی میســر 

اســت کــه ابتــدا از ایمنــی آن هــا اطمینــان حاصــل شــود. 
ــاده  ــه در ج ــماري ک ــای بی ش ــی، خطره ــدر کاف ــی به ق ــچ اقدام ــاید هی ش
ــر  ــًا ه ــا قطع ــد؛ ام ــرف نمی کن ــق برط ــور مطل ــت را به ط ــودکان اس ــه ک متوج
ــور و  ــی عب ــا ایمن ــردارد ت ــی ب ــد گام های ــوری می توان ــا کش ــه ی ــواده، محل خان
مــرور را بــرای کــودکان ارتقــاء بخشــد. در کشــورهایی کــه میــزان مــرگ و میــر و 
ــه،  ــل ماحظــه اي کاهــش یافت ــت ناشــی از ســوانح جــاده اي به طــور قاب مصدومی
ــر  ــی در معاب ــدات ایمن ــز تمهی ــا و نی ــق آن ه ــرای دقی ــخت گیرانه، اج ــن س قوانی
ــام  ــا ن ــل متحــد ب ــازمان مل ــرح س ــته اند. ط ــزا داش ــه، نقشــي به س ــایل نقلی و وس
دهــه اقــدام بــرای ایمنــی در جاده هــا )2011 – 2020( چارچوبــي گســترده بــرای 
ــم  ــودکان در جــاده خت ــه ســامت ک ــه ب ــوري ک ــا و دیگــر ام ــل اقدام ه ــن قبی ای

ــد. ــرار می ده ــش روي ق ــوند، پی می ش

ساالنهچندکودکدرجهانبهعلتسوانحدرجادهها،کشتهمیشوند؟
یکصــد و هشــتاد و شــش هزار و ســیصد کــودک )186300(، معــادل بیــش از 
ــا از دســت  500 کــودک در هــر روز، ســاالنه به علــت تصــادف در جاده هــاي دنی
مي رونــد و ســوانح ترافیکــی در میــان چهــار علــت عمــده مــرگ کــودکان بــاالی 

پنــج ســال قــرار دارد. 
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مهمترین علت مرگ کودکان زیر 18 سال در سال 2012 در دنیا به ترتیب:

15 الی 17 سال10 الی 14 سال5 الی 9 سالکمتر از 5 سالترتیب

شرایط پیچیده 1
سانحه رانندگیایدزبیماری اسهالپیش از تولد

خودکشیبیماری اسهالبیماری تنفسیبیماری تنفسی2

خشونت ناگهانیسانحه رانندگیمننژیتخفگی/درد تولد3

ایدزبیماری تنفسیسانحه رانندگیبیماری اسهال4

کودکاندرکداممناطقازجهانبیشتردرمعرضخطرمرگبراثرسانحه
رانندگيقراردارند؟

ــت،  ــي اس ــي بین الملل ــرور چالش ــور و م ــي عب ــه ایمن ــه این ک ــاد ب ــا اعتق ب
ــتر اســت،  ــي بیش ــوانح رانندگ ــا در س ــدن آن ه ــته ش ــال کش ــه احتم ــی ک کودکان
ــار،  ــد. براســاس آم ــا متوســط زندگــي مي کنن ــن ی ــد پایی ــا درآم در کشــورهایی ب
ــورها رخ  ــن کش ــي، در ای ــوانح رانندگ ــودکان در س ــر ک ــرگ و می ــد م 95 درص
ــن  ــود ای ــی در خ ــت. حت ــاوت اس ــف متف ــق مختل ــا در مناط ــد. آماره مي ده
کشــورها، کودکانــی کــه در خانواده هــای فقیــر زندگــی می کننــد، بیشــتر در 

ــد.  ــرار دارن ــر ق ــرض خط مع

تفاوت منطقه ای در میزان مرگ کودک زیر 18 سال بر اثر سانحه رانندگي در 
جاده )با شاخص کشته به ازاي یكصدهزار نفر( در سراسر دنیا در سال 2012 

در جدول زیر آمده است.

LMIC: کشورهای کم درآمد یا متوسط

HIC: کشورهای پردرآمد

منبع: سازمان جهانی بهداشت، گزارش برآورد سالمت در دنیا در سال 2012



ده راهکار برای ایمنی عبور و مرور کودکان 8
سنوجنسدرخطروقوعتصادفبرایکودکدرجادهچقدرتعیینکننده

است؟
کــودکان در همــه ســنین در معــرض خطــر ســانحه رانندگــي در جــاده قــرار 
دارنــد. پســرها تقریبــا دو برابــر دختــران بــر اثــر ســانحه رانندگــي جــان خــود را 
ــد  ــران را تهدی ــه پس ــري ک ــترین خط ــد بیش ــر می رس ــد. به نظ ــت می دهن از دس
ــا  ــد در خیابان ه ــرض آمدوش ــا در مع ــن آن ه ــتر قرارگرفت ــل بیش ــد، به دلی می کن
ــران  ــتر از دخت ــی، بیش ــژه در دوران نوجوان ــرها به وی ــر آن، پس ــاوه ب ــت. ع اس

تمایــل بــه حــرکات خطــر پذیــر دارنــد. 

چراکودکاندرترافیکتاایناندازهآسیبپذیرمیشوند؟
ــي و  ــناخت محیط ــی، ش ــه فیزیک ــه لحــاظ جث ــر ب ــنین پایین ت ــودکان در س ک
رشــد اجتماعــی، محدودیــت دارنــد. همیــن امــر آن هــا را نســبت بــه بزرگترهــا در 
رفــت و آمــد در معابــر، آســیب پذیرتر می کنــد. بــه علــت قــد و قامــت کوچکشــان 
نمی تواننــد رفــت و آمــد در محیــط اطــراف را ببیننــد و راننــدگان هــم در دیــدن 
آن هــا دچــار مشــکل مي شــوند. عــاوه بــر آن ، از آن جــا کــه ســر آن هــا نســبت 
بــه ســر بزرگســاالن نرم تــر اســت بیشــتر در معــرض آســیب جــدی از آن ناحیــه 
ــر  ــرآورد صــدا و تصاوی ــودکان کم ســن تر ممکــن اســت در ب ــد. ک ــرار می گیرن ق
مختلــف مشــکل داشــته باشــند و همیــن امــر بــر قضــاوت آن هــا دربــاره نزدیکــی، 
ــن  ــودکان همچنی ــن ک ــذارد. ای ــر می گ ــا اث ــت خودروه ــیر حرک ــرعت و مس س
ممکــن اســت تابــع امیــال آنــی باشــند و حافظــه کوتــاه مــدت تــوان روبــرو شــدن 
بــا بیــش از یــک چالــش را در آن واحــد نداشــته باشــد. هرچــه ســن آنــان بیشــتر 
می شــود، خصوصــًا نوجوانــان بیشــتر خودشــان را در معــرض خطــر قــرار داده و 

ــد.  ــر می افت ــه خط ــاده ب ــان در ج سامتی ش

کدامشیوهحملونقلکودکانرابیشتردرمعرضخطرتصادفرانندگيقرار
میدهد؟

ــر  ــه ه ــی ک ــد از کودکان ــه 38 درص ــد از این ک ــب کنی ــاید تعج ــدا ش در ابت
ــدوم  ــا مص ــت داده ی ــود را از دس ــان خ ــا ج ــر دنی ــای سراس ــاله در جاده ه س
می شــوند، عابــر پیــاده هســتند. کشــورهایی کم درآمــد کــه اغلــب مــرگ و میرهــا 
ــه  ــد ک ــاده می رون ــی پی ــار جاده های ــودکان در کن ــد، ک ــاق می افت ــا اتف در آن ه
اشــکال متفاوتــی از حمل ونقــل در آن وجــود دارد، و البتــه شــمار قابــل توجهــي 
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ــاد در آن در حرکت انــد و زیرســاخت هایی همچــون  ــا ســرعت زی از خودروهــا ب
ــه  ــی ک ــدارد. کودکان ــی در آن جاده هــا وجــود ن ــع ایمن ــارراه و موان ــاده رو، چه پی
بــا خودروتــردد مــی کننــد، 36 درصــد دیگــر از ایــن مــرگ و میرهــا را تشــکیل 
مي دهنــد. آن هــا بیشــتر در کشــورهای پردرآمــد زندگــی می کننــد. ایــن کــودکان 
چــه در صندلــی جلــو و چــه در صندلــی پشــتی خــودرو در شــرایطی کــه کنتــرل 
ــاله  ــر س ــه ه ــی ک ــه کودکان ــد. بقی ــرار دارن ــر ق ــرض خط ــتر در مع ــوند بیش نش
ــا  ــا ب ــا دوچرخــه و ی ــا ب ــد، ی ــرور جــان خــود را از دســت مي هن ــور و م در عب
موتورســیکلت و اغلــب بــدون کاه ایمنــی در حرکــت هســتند و بــه نــدرت حتــي 

ــد.    ــی می کنن ــان رانندگ خودش

ــز  ــودکان نی ــرای ک ــي ب ــی ایمن ــه معن ــًا ب ــه طبع ــرای هم ــن ب ــای ایم جاده ه
هســت. طــرح جهانــی یــک دهــه اقــدام بــرای ایمنــی جــاده )2011 – 2020( بــر 
ــرای  ــاز اســت. ب ــرای بهبــود ایمنــی جاده هــا مــورد نی مــواردي تأکیــد دارد کــه ب
دولت هــا، ایــن نیازهــا، قانونگــذاری دربــاره خطرهــای اصلــی همچــون ســرعت 
زیــاد، رانندگــی در حــال مســتی، نداشــتن کاه ایمنــی، نبســتن کمربنــد و کنتــرل 
ــرا  ــه اج ــد از ب ــر عبارت ان ــای دیگ ــود. نیازه ــامل می ش ــودکان را ش ــردن ک نک
ــه  ــت خودروســازان ب ــر، هدای ــز و توســعه معاب ــن موجــود، تجهی در آوردن قوانی
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ــل  ــي حمل ونق ــات ایمن ــات و مقتضی ــي خصوصی ــه تمام ــی ک ــد خودروهای تولی
ــدگان.  ــه آســیب دی ــریع ب ــای اورژانســی س ــه مراقبت ه ــز ارائ ــند و نی را دارا باش
ــه  ــت ک ــن اس ــود، ای ــوط می ش ــودکان مرب ــه ک ــژه ب ــه به وی ــر ک ــای دیگ اقدام ه

ــه محافظــت از آن هــا بیشــتر دقــت شــود. هنــگام مســافرت در جــاده ب
ــن  ــرای ایم ــت ب ــده اس ــا آم ــرح آن ه ــر ش ــه در زی ــكاری ک ده راه
نگهداشــتن کــودکان در جــاده بســیار مهــم بــوده، به ویــژه وقتــی در قالــب 

ــوند.      ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــه، ب ــته ای یكپارچ بس

1-کنترلسرعت
ــوانح  ــوم از س ــش از یک س ــل در بی ــل دخی ــن عوام ــی از مهمتری ــرعت یک س
ــه فــوت در کشــورهای پیشــرفته و نیمــی از ایــن ســوانح در کشــورهای  منجــر ب
متوســط و کــم درآمــد اســت. راه هــای مســتقیم و طوالنــی کــه از کنــار مــدارس، 
ــا  ــت ب ــهیل حرک ــب تس ــوده و موج ــور نم ــز کاري عب ــکونی و مراک ــازل مس من
ســرعت زیــاد مــی شــوند، کــودکان را بــه شــدت در معــرض خطــر قــرار می دهند.

به شکلی منطقی با کمک این راهکارها می توان سرعت را کاهش داد: 
• تعیین و اعمال حداکثر سرعت متناسب با کاربری هر معبر.

• تعییــن و اعمــال حداکثــر ســرعت 30 کیلومتــر در ســاعت بــرای جاده هــای 
پرتــردد از عابــران پیــاده. 

• کنترل سرعت با استفاده از دوربین های خودکار 
ــری  ــاد جلوگی ــن زی ــرعت گرفت ــه از س ــه ای ک ــه گون ــا ب ــاح جاده ه • اص
ــن  ــه ای ــرعت گیر از جمل ــردان و س ــی، دوربرگ ــای راهنمای ــود. نصــب چراغ ه ش

ــرات اســت.    تغیی

نمونه منطقه سرعت »بیست خیلی زیاد است« در بریتانیا
در بیســت ســال گذشــته، مناطقــی در حاشــیه مــدارس و منــازل مســکونی در لنــدن 
تعریــف شــده کــه حداکثــر ســرعت در آن هــا 20 مایــل در ســاعت )تقریبــا برابــر 30 
کیلومتــر در ســاعت( اســت. عــاوه بــر تعییــن محــدوده ســرعت، زیرســاخت هایی 
همچــون ســرعت گیر و دوربرگــردان در ایــن خیابان هــا طراحــی و نصــب شــده اســت. 
از زمــان اجــرای ایــن طــرح در فاصلــه ســال های 1987 تــا 2006 میــزان مــرگ و میــر 
ــد 46 درصــد و دوچرخه ســواران 28  ــاده بوده ان ــر پی ــه عاب ــر 15 ســال ک ــودکان زی ک

درصــد کاهــش یافتــه اســت.
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2-کاهشرانندگیدرحالمستی
افــرادی کــه در حــال مســتی رانندگــی می کننــد، کــودکان را در حــال 
پیــاده روی، دوچرخــه ســواری و مســافرت بــا خــودرو در معــرض خطــری بــزرگ 
ــانحه  ــال س ــا احتم ــه تنه ــی، ن ــش از رانندگ ــکل پی ــد. مصــرف ال ــی دهن ــرار م ق
رانندگــي را در جــاده افزایــش می دهــد بلکــه احتمــال این کــه ســانحه بــه مــرگ 
ــکل  ــزان ال ــه می ــدم ک ــد. هرق ــش می ده ــد را افزای ــدی بیانجام ــت ج ــا جراح ی
موجــود در خــون راننــده بیشــتر باشــد، خطــر مــرگ بــر اثــر ســانحه رانندگــي در 

ــد. ــش می یاب ــدت افزای ــان ش ــه هم ــاده ب ج
راهکارهای زیر را می توان برای کاهش موارد رانندگی در حال مستی به کار بست:

ــاد  ــا ایج ــتی ب ــال مس ــی در ح ــرای رانندگ ــن ب ــدید قوانی ــال و تش • اعم
تنفــس نوبــه اي  ایســتگاه های ســنجش هوشــیاری و آزمونــگاه 

 
3-استفادهدوچرخهسوارانوموتورسوارانازکالهایمنی

ــرای کــودکان کارآمدتریــن راهــکار در کاهــش خطــر  پوشــیدن کاه ایمنــی ب
آســیب بــه ســر بــه هنــگام دوچرخــه یــا موتورســواری اســت. اســتفاده مناســب از 
کاه ایمنــی بــرای دوچرخه ســواران در همــه ســنین، خطــر آســیب بــه ســر را تــا 
69 درصــد کاهــش مــی یابــد. درحالــی کــه اگــر موتورســواران در همــه ســنین بــه 
شــیوه ای مناســب از کاه ایمنــی اســتفاده کننــد، خطــر مــرگ 40 درصــد و خطــر 
آســیب جــدی بــه ســر تــا بیــش از 70 درصــد کاهــش پیــدا مــی کنــد. راهکارهــای 

زیــر را در اســتفاده خــوب از کاه ایمنــی بایــد در نظــر گرفــت: 
ــوع و  ــه ن ــواران ک ــرای موتورس ــی ب ــتفاده از کاه ایمن ــن اس ــال قوانی • اعم

ــد. ــف باش ــنی مختل ــای س ــروه ه ــب گ ــدازه آن مناس ان
ــد کاه  ــرای تولی ــی ب ــناخته شــده بین الملل ــتانداردهای ش ــردن اس ــرار ک • برق

ایمنــی کــه مناســب بــودن آن را بــرای کــودکان تضمیــن کنــد.
• تضمیــن در دســترس بــودن کاه ایمنــی و قیمــت مناســب بــرای کســانی کــه 

بــه آن نیــاز دارنــد.
ــه  ــوزش ب ــا آم ــودکان ب ــه ک ــه ای در زمین ــای محل ــت از نوآوری ه • حمای
ــواران از  ــواران و دوچرخه س ــتفاده موتورس ــی اس ــاره چگونگ ــا درب ــن آن ه والدی
کاه ایمنــی و فراهــم کــردن کاه ایمنــی مجانــی یــا ارزان قیمــت بــرای کــودکان  



ده راهکار برای ایمنی عبور و مرور کودکان 12
نمونه استفاده کودکان در ویتنام از کاه ایمنی 

دولــت ویتنــام در پایــان ســال 2007 میــادی قانونــی را تصویــب کــرد کــه بــر اســاس 
آن اســتفاده از کاه ایمنــی بــرای همــه راننــدگان موتور ســیکلت و سرنشــینان، شــامل 
کودکانــی کــه موتــور ســیکلت ســوار مــی شــوند، اجبــاری شــد. پــس از اعمــال قانــون، 
پوشــیدن کاه ایمنــی تــا بیــش از 90 درصــد افزایــش یافــت. در نتیجــه، آســیب بــه 
ســر و مــرگ در ســوانح موتورســیکلت کاهــش پیــدا کــرد. امــا بــر اســاس ایــن قانــون، 
پلیــس نمی توانســت کــودکان زیــر 14 ســال را مجبــور کنــد کاه ایمنــی بپوشــند و نیــز 
والدینــی را کــه کــودک شــان کاه ایمنــی نمی پوشــیدند جریمــه نمی کــرد. در نتیجــه، 
میــزان اســتفاده کــودکان از کاه ایمنــی تــا زیــر 40 درصــد باقــی مانــد. امــا قانــون را 
در مــاه آوریــل ســال 2010 تغییــر دادنــد و راننــده موتورســیکلت مجبــور شــد بــرای 
بچــه هــای بــاالی 6 ســال کاه ایمنــی تهیــه کنــد. در نتیجــه، میــزان اســتفاده کــودکان از 
موتورســیکلت در فاصلــه ســال هــای 2010 تــا 2013 تــا 56 درصــد افزایــش یافــت.  

4-مهارکودکاندرخودرو
ــودکان  ــت از ک ــرای حفاظ ــه ب ــده ک ــه ش ــی تعبی ــا مهارکننده های در خودروه
ــد در  ــی و کمربن ــی کمک ــودک، صندل ــی  ک ــوزاد، صندل ــژه ن ــی وی ــت. صندل اس
زمــره ایــن مهــار کننده هــا قــرار دارنــد و اســتفاده از آن هــا بــه وزن، ســن و قــد 
ــا اســتفاده از  کــودک بســتگی دارد. اســتفاده از صندلی هــای کمکــی در مقایســه ب
کمربنــد بــه تنهایــی خطــر آســیب جــدی بــه کــودکان چهــار تــا هفــت ســاله در 
تصــادف جــاده ای را تــا 59 درصــد کاهــش مــی دهــد. راهکارهــای زیــر بــرای 
ــود:  ــنهاد می ش ــا پیش ــواع مهارکننده ه ــب از ان ــتفاده مناس ــرد و اس ــش کارب افزای

• تصویــب و اعمــال قانــون اســتفاده از مهارکننــده کــودک در همــه خودروهای 
شخصی

• تنظیــم اســتانداردهای شــناخته شــده بین المللــی بــرای تولیدکننــدگان 
ــودک ــده ک مهارکنن

• تضمیــن در دســترس بــودن و قیمــت مناســب مهارکننــده کــودک بــرای همــه 
کســانی کــه بــه آن نیــاز دارنــد.

• هدایــت خودروســازان بــه نصــب مهارکننده هــاي ویــژه در همــه خودروهــای 
شــخصی از قبیــل گیره هــای ثابت کننــده صندلــي کــودک در جــای خــود

• تشــویق طرح هــای فــروش اقســاطی مهارکننــده کــودک و آمــوزش اســتفاده 
ــا ــه خانواده ه از آن ب
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5-افزایشتواناییکودکانبرایدیدنودیدهشدن
ــرای افــرادی اســت کــه در جــاده  دیــدن و دیده شــدن پیش نیازهــای اصلــی ب
ــت  ــه عل ــودکان و ب ــرای ک ــژه ب ــا به وی ــن پیش نیازه ــا ای ــد، ام ــافرت می کنن مس
آســیب پذیری خــاص آنــان اهمیــت دارنــد. راهکارهــای زیــر بــرای بهبــود قــدرت 

ــد: ــر مي رس ــد به نظ ــیار مفی ــدن، بس ــدن و دیده ش دی
• پوشیدن لباس های سفید یا کم رنگ 

ــا لوازمــی همچــون  ــاس ی ــور روی لب ــده ن • اســتفاده از نوارهــای منعکس کنن
ــان  ــه داوطلب ــکلی ک ــط به ش ــک خ ــاده روی در ی ــازماندهی پی ــتی. س ــه پش کول
)Reflective( بزرگســال گروهــی از کــودکان را کــه جلیقه هــای دارای شــبرنگ

ــد ــی می کنن ــخص همراه ــیرهای مش ــیده اند، در مس پوش
ــاي  ــا جلیقه  ه ــدارس، ب ــراف م ــاي اط ــس در تقاطع ه ــار پلی ــتقرار همی • اس

)Reflective( دارای شــبرنگ
ــای  ــب و در چرخ ه ــو و عق ــن جل ــور پخش  ک ــو، ن ــراغ جل ــتفاده از چ • اس

دوچرخــه 
• استفاده از نورهای ویژه رانندگی در روز بر موتورسیکلت و خودروها
• اطمینان از نظم عبور و مرور در خیابان و تقویت حداکثري روشنایي معابر

6-تقویتزیرساختجادهها
ــا  ــل خودروه ــرای حمل ونق ــه اول ب ــته های دور در درج ــا را از گذش جاده ه
ســاخته اند، بعضــًا بــا کمتریــن توجــه بــه مقتضیــات ایمنــي افــرادي کــه الزم اســت 
ــای  ــر زیرســاخت جاده ه ــد و تغیی ــد. ســاختن جــاده جدی ــور کنن ــر عب از آن معب
موجــود بــا توجــه بــه ایمنــی جاده هــا، طــول عمــر ســاکنان را افزایــش و خطراتــی  
را کــه از ناحیــه ســوانح متوجــه کــودکان اســت را کاهــش می دهــد. راهکارهــای 

ــد از: بهبــود زیرســاخت جــاده عبارت ان
ــی،  ــراغ راهنمای ــب چ ــون نص ــر همچ ــی در معاب ــازي هاي فیزیک • محدودس
ــی و تقویــت روشــنایي  ــر، کنارگــذر، گذرگاه هــای میان دوربرگــردان، ســرعت گی

معابــر شــلوغ
ــازوکارهایی  ــک س ــا کم ــا ب ــف از جاده ه ــاي مختل ــازی کاربري ه • جداس
ــر و  ــور عاب ــژه عب ــران، خــط وی ــرای عاب ــم برجســته ب ــا عائ ــاده رو ب همچــون پی
دوچرخــه و گــذر میانــی بــرای جداســازی رفــت و آمــد خــودرو در جهت هــای 

مختلــف
• گسترش مناطق عبور ممنوع خودرو برای افزایش امنیت عابران پیاده
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ــرای کاهــش  ــات ب ــه مجموعــه ای از اقدام ــی مدرســه ک ــه ایمن • ایجــاد منطق
ــن  ــکان ام ــوع، م ــودرو ممن ــق خ ــکل از مناط ــود و متش ــامل می ش ــرعت را ش س

ــان اســت ــور از خیاب ــاده و ســوار شــدن و راهنمــای عب ــرای پی ب
• افزایش زمان عبور در چهارراه هایی که نزدیک مدارس است

• طراحــی اماکــن ویــژه بــازی بــرای کــودکان بــا فاصلــه نســبتًا قابــل توجــه از 
ــاي برون شــهري محوره

• سرمایه گذاری در حمل ونقل عمومی و ایمن

ایمنی در حاشیه مدارس در کنیا
ــروری  ــودکان ض ــت ک ــرای امنی ــدارس ب ــیه م ــن در حاش ــی ایم ــم آوردن محیط فراه
اســت. مقــام هــای محلــی در نایواشــا، کنیــا، اقداماتــي را بــرای بهبــود امنیــت در 
حاشــیه مــدارس بــه اجــرا گذاشــته اند کــه عبارت انــد از: ســاخت گــذرگاه عابــر پیــاده، 
مســیر ویــژه پیــاده روی و دوچرخه ســواری، ســرعت گیر و اعمــال محــدوده ســرعت تــا 
30 کیلومتــر در هــر ســاعت، افزایــش دیــد بــا بهبــود روشــنایي خیابــان، تقویــت دیــد 
ــه  ــبرنگ و ارائ ــتی های دارای ش ــتفاده از کوله پش ــه اس ــا ب ــویق آن ه ــا تش ــودکان ب ک

ــار پلیــس در تقاطع هــا.   ــا اســتفاده از همی ــارت مناســب ب نظ

7-طراحیخودرويمناسب
ــم  ــل و ه ــم در داخ ــودک را ه ــی ک ــش، ایمن ــتاندارد رضایت بخ ــرح و اس ط
ــور  ــه و موت ــاره دوچرخ ــوع درب ــن موض ــی آورد. ای ــم م ــودرو فراه ــارج از خ خ
ســیکلت نیــز صــادق اســت. بســیاری از اقدامــات ایمنــی بــرای محافظــت از کلیــه 
ــن  ــا برخــی از ای ــد طراحــی شده اســت ام ــردد می کنن ــا ت ــه در جاده ه ــرادی ک اف
ــا اســت را بیشــتر  ــه متوجــه آن ه ــی ک ــوده و خطرهای ــودکان ب ــژه ک ــات وی اقدام

ــد از:  ــا عبارت ان ــد. راهکاره ــش می ده کاه
• اجبــاری کــردن نصــب ضربه گیــر )ایربــگ( داخــل خودروهــا بــرای 

محافظــت از جــان مســافران در صــورت وقــوع ســانحه رانندگــي
• بازطراحــی بخــش جلویــی خــودرو بــه گونــه ای کــه در اثــر ســانحه، آســیب 

کمتــري بــه عابــر وارد کنــد
• تجهیــز خــودرو بــه دوربیــن و زنگ هــای هشــدار بــرای آگاه ســازي راننــده 

از وجــود اشــیاي کوچکــی کــه از دیــد آینــه عقــب خــارج اســت
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8-کاهشخطربرایرانندگانجوان
ــد.  ــد رانندگــی کنن ــان 15 ســاله هــم اجــازه دارن دربرخــی کشــورها، نوجوان
ــای  ــوانح در جاده ه ــده ای از س ــش عم ــل بخ ــازه کار عام ــوان و ت ــدگان ج رانن
ــوند  ــوانحي می ش ــن س ــوع چنی ــث وق ــه باع ــی ک ــن عوامل ــتند. از بی ــان هس جه
ــی و  ــگام رانندگ ــدر در هن ــواد مخ ــا م ــکل ی ــرف ال ــرعت، مص ــه س ــوان ب می ت
ــرای  ــتر ب ــای بیش ــال محدودیت ه ــرد. اعم ــاره ک ــراه اش ــن هم ــتفاده از تلف اس
رانندگــی همچــون آزمایش هایــی کــه در قالــب پیش نیــاز بــرای دریافــت 
ــي  ــوانح رانندگ ــار س ــوند، آم ــی ش ــته م ــرا گذاش ــه اج ــی ب ــه رانندگ گواهینام
ــن  ــد. ای ــش می ده ــه ای کاه ــل ماحظ ــور قاب ــات را به ط ــرخ متوفی ــًا ن و متعاقب
ــد و  ــروی می کنن ــی  پی ــه گام و تدریج ــردی گام ب ــی از رویک ــای آموزش برنامه ه
راننــده تــازه کار می توانــد بــا به دســت آوردن تجربــه کافــی پشــت فرمــان پــس از 
پشــت سرگذاشــتن محدودیت هــا، مجــوز رانندگــی در همــه حــاالت را به دســت 
آورد. در جاهایــی کــه از ایــن دســتورالعمل ها پیــروی مــی شــود، احتمــال ســانحه 
رانندگــي در جــاده در میــان ایــن گــروه ســنی تــا 46 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
ــروی  ــر پی ــه از راهکارهــای زی ــی دوره هــای رانندگــی ک ــوزش عال طرح هــای آم

ــد.   ــودکان دارن ــی ک ــر ایمن ــده ای ب ــر عم ــد، تأثی می کنن
• رانندگــی در کنــار فــردی بزرگتــر و مســئولیت پذیــر بــرای یــک دوره زمانــی 

مشــخص تــا خــوب یادگرفتــن رانندگی
• محدود کردن رانندگی در شب یا همراه داشتن مسافر برای این گروه سنی

• تشدید کنترل مصرف الکل و مواد مخدر برای رانندگان جوان یا تازه کار

طرح ارائه گواهینامه رانندگی در استرالیا
در ژوئیــه 2007 ، ایالــت کوینزلنــد اســترالیا، برنامــه پیشــین اعطــای گواهینامــه 
ــاه  ــه 12 م ــری از 6 ب ــش دوره یادگی ــا داد: افزای ــر ارتق ــب زی ــه ترتی ــی را ب رانندگ
ــا  ــی ت ــا مرب ــن ی ــور والدی ــده در حض ــی نظارت ش ــاعات رانندگ ــش س ــراه افزای به هم
100 ســاعت. عــاوه بــر آن، طــرح فعلــی ابعــاد روشــنی دارد کــه راننــدگان روان پریــش 
را مــورد توجــه قــرار مي دهــد، به عنــوان مثــال، ممنوعیــت اســتفاده از تلفــن همــراه 
در هنــگام رانندگــی. در ســاز و کار فعلــی، ســاعات رانندگــی بایــد بــه ثبــت رســیده و 

ــه شــوند.    ــی رانندگــی ارائ پیــش از امتحــان عمل
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9-فراهمکردنمراقبتهایمناسببرایکودکانمصدوم

ــن  ــروری در کشــورها، بهتری ــات بازپ ــای بهداشــتی و خدم ــت مراقبت ه تقوی
ــه  ــن آنک ــت. ضم ــي اس ــوانح رانندگ ــان س ــمار قربانی ــش ش ــرد در کاه رویک
ــاره کــودکان وجــود دارد. از جملــه راهکارهــای کلیــدی  ماحظــات خاصــي درب

ــد از:  ــدوم، عبارت ان ــودکان مص ــت از ک ــود مراقب ــرای بهب ب
• ارائــه خدمــات آموزشــی و مراقبتــی بــرای مهــار ســریع و ایمــن مصدومیت هــا و 
پیش بینــی طرح هایــی بــرای انتقــال هرچــه ســریع تر کــودکان مصــدوم بــه درمانگاه هــا
• آمــوزش بــه امدادگــران جــاده دربــاره تفــاوت زیست ســاختاري کــودکان و 

بزرگســاالن و چگونگــی ارائــه  درمــان ویــژه  مــورد نیــاز کــودکان
ــودکان در  ــکی ک ــوازم پزش ــه ل ــداد ب ــای ام ــس و خودروه ــز آمبوالن • تجهی

ــت ــده اس ــا ش ــاده اي مهی ــات ج ــداد و نج ــات ام ــه امکان ــی ک اماکن
ــتانه در  ــي دوس ــاد محیط ــا ایج ــدوم ب ــودکان مص ــج ک ــش درد و رن • کاه

ــان ــرای آن ــتان ب بیمارس
ــرای  ــی ب ــژه توصیه های ــودکان، به وی ــژه ک ــروری وی ــات بازپ ــود خدم • بهب

ــه ای ــی منطق ــز درمان ــه مراک ــی ب ــهیل دسترس ــه و تس ــت در خان مراقب
• بهبــود دسترســی بــه خدمــات مشــاوره ای بــرای کاهــش اثــر روانــی 
مصدومیــت از ســوانح رانندگــي در جــاده بــر کــودکان و خانواده هــای آنــان تــوام 
بــا بــه جریــان انداختــن راهکارهــاي عملــی از جملــه بهبــود وضعیــت اقتصــادي 

ــي ــي قانون ــاي حمایت ــه راهکاره و ارائ
 

10-نظارتبرکودکاندرحاشیهجادهها
کــودکان توانایــی محــدودی در ارزیابــی از خطــر دارنــد. از ایــن رو، والدیــن و 
دیگــر مراقبــان آن هــا می تواننــد نقــش عمــده ای در کمــک بــه کــودکان در فهــم و 
درک اتفاقــات اطرا فشــان داشــته باشــند. نقــش نظارتــی آن هــا به ویــژه در تضمیــن 
ــه نظــارت  ــد اســت. البت ــده اطــراف جــاده مفی ســامتی کــودکان در محیــط پیچی
بــه تنهایــی جایگزیــن مداخاتــي کــه در بــاال آمــده، نمی شــود، امــا ایــن اقدامــات 
ــواردی باشــد همچــون  ــد شــامل م ــال، نظــارت بای ــرای مث ــد. ب ــل می کن را تکمی
ــی کــه  ــا مقررات ــد و ب ــی کــودک و کمربن ــی، صندل اســتفاده کــودکان از کاه ایمن
ــار  ــرای ایمنــی مــدارس تعریــف شــده همخوانــی داشــته باشــد. نظــارت در کن ب
راهکارهایــی کــه در ایــن مطلــب بــه آن هــا اشــاره شــد در کاهــش احتمــال خطــر 

تصــادف بــرای کــودکان مؤثــر اســت. 
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ــوري  ــكلی ف ــه ش ــاده، ب ــوانح در ج ــی از س ــت ناش ــرگ و مصدومی م
قابــل پیشــگیری اســت. کشــورهایی کــه اراده سیاســی الزم را بــرای حــل و 
فصــل ایــن موضــوع به دســت آورده انــد، بــه ایــن مهــم اذعــان دارنــد کــه 
بــا بــه کار بســتن ایــن راهكارهــا، جــان صدهــا هــزار کــودک نجــات داده 
ــد.  ــی کرده ان ــه جوی ــرای مردم شــان صرف ــل توجهــي را ب ــع قاب شــده و مناب
ــده ترین ها  ــناخته ش ــان ش ــم در می ــب آوردی ــن مطل ــه در ای ــی ک راهكارهای
ــد. اگــر همــه  ــرار دارن ــرور ق ــور و م ــرای حفــظ ســالمتی کــودک در عب ب
ــه  ــی ب ــت دسترس ــد، در جه ــرا بگذارن ــه اج ــا را ب ــن راهكاره ــورها ای کش
ــا )2011 – 2020( و  ــی در جاده ه ــرای ایمن ــدام ب ــه اق ــرح ده ــدف ط ه
متعاقبــًا نجــات جــان پنــج میلیــون انســان، کاري فوق العــاده انجــام خواهــد 
ــه  ــان، محــل زندگــي خــود را ب ــر آن، خــود ایــن نوجوان گرفــت. عــالوه ب
مكانــي پــر از شــور زندگــی تبدیــل خواهنــد کــرد و در نتیجــه حمل ونقــل 
ایمــن و پایــدار در اختیــار همــه کســانی قــرار خواهــد گرفــت کــه از معابــر 

ــد. ــتفاده می کنن اس








