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”منطقه آفريقا يكى از باالترين ميزان تلفات ناشى از سوانح رانندگى را در جهان دارد و بيشتر قربانيان، 
جوانانى چون خود من هستند. ما حق، مسئوليت و توانايى تغيير اين وضعيت را داريم. كتابچه راهنماى 
جوان و ايمنى راه، ابزارجانبى ضرورى براى مجموعه ابزار ايمنى ماست. اين ابزار به ما كمك مى كند تا 
تواناييمان را براى تبديل شدن به كاربران جاده ايمن تر بهبود بخشيده و حاميان موثرى براى ايمنى راه 

شويم .“

شيال  آتينو
 25ساله/ كنيا

                                                                        

”من در كارگاه ايمنى راهِ يورز در اجالس جوانان مسقط شركت كردم و چيزهاى زيادى در آنجا ياد گرفتم. 
فكر نمى كردم ايمنى راه، با بيش از 1000 جوانى كه روزانه جان خود را از دست مى دهند، مساله اى به 
اين بزرگى و مهمى باشد. پس از اين كارگاه، اين پيام را در بين دوستان و خانواده ام پخش كردم و مى دانم 

اين كتابچه راهنما به جوانانى مثل من آگاهى الزم را براى ايمن بودن در راه ها مى دهد.“

سمرف. الچاحف
 19 ساله / لبنان

”جوانان بيش از همه از بهبود ايمنى راه سود مى برند، زيرا اغلب، جان آنها در راه هاى جهان در معرض 
خطر است. آنها همچنين به عنوان حاميان و مجريان طرح هاى ايمنى راه، پتانسيل فراوانى براى كمك هاى 
ارزشمند دارند. سازمان بهداشت جهانى با كمال ميل از يورز _ جوانان طرفدار ايمنى راه_ براى كمك به 

جوانان سراسرجهان به ويژه به خاطرتالششان براى جلب ميزان حمايت آنها پشتيبانى مى كند.“

ايتن كراگ
مدير دايره پيشگيرى از خشونت و آسيب و معلوليت سازمان بهداشت جهانى
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مقدمه
كانون جهانگردى ايران در سال 1314 با هدف فراهم آوردن موجبات آسايش و تسهيل مسافرت جهانگردان ايرانى به خارج 
و جهانگردان خارجى در ايران تشكيل شد و با گذراندن مراحل قانونى در سال 1317 به صورت رسمى و با شماره 4 در اداره 
ثبت شركت ها به ثبت رسيد. كانون در طول هشتاد سال فعاليت خود، وظيفه ارائه خدمات در تمام جنبه هاى گردشگرى و 
اتومبيلرانى از جمله امداد خودرو، برگزارى رالى هاى مختلف اتومبيلرانى، صدور اسناد و مدارك سفر از جمله گواهينامه بين المللى 
رانندگى خودرو و موتورسيكلت، دفترچه بين المللى مالكيت وسيله نقليه موتورى، پالك ترانزيت، مجوز بين المللى عبور 
خودرو (كارنه دوپاساژ) را انجام داده است. اين فعاليت ها بر اساس مفاد كنوانسيون هاى بين المللى 1926 پاريس، 1949 ژنو 
و 1968 وين، كه كشورمان عضو آنها مى باشد، انجام شده است. كانون به عنوان نماينده ايران در سال 1331 به عضويت 
رسمى فدراسيون بين المللى اتومبيلرانى (فيا) و متعاقباً به عضويت اتحاديه بين المللى گردشگرى در آمده است و از آن تاريخ 

تاكنون همكارى نزديكى با اين دو سازمان بين المللى دارد. 
پس از پيروزى انقالب اسالمى، با تصويب اليحه قانونى در شـوراى انقـالب در تاريخ سـوم آذر ماه سال 1358، نام كانون  
به «كانون جهانگردى و اتومبيل كلوپ جمهورى اسالمى ايران» و سپس به «كانون جهانگردى و اتومبيلرانى جمهورى 
اسالمى ايران» تغيير يافت و با اين تغييرات، فعاليت هاى كانون نيز در بخش اطالع رسانى، گردشگرى و اتومبيلرانى توسعه 

پيدا كرد.
امداد خودروى كانون جهانگردى و اتومبيلرانى جمهورى اسالمى ايران از سال 1342 به منظورارائه خدمات امداد خودرو 
(حمل و تعميرات) به جهانگردان و گردشگران فعاليت خود را آغاز كرده و اكنون با تحت پوشش قرار دادن راه هاى كشور و 
با جذب امدادگران و نمايندگى ها، دامنه خدمات خود را گسترش داده است. كانون با بهره مندى از شبكه مراكز پيام امداد 
استانى و نيز سيستم  ارتباطات راديويى، تعميرگاه ها، نمايندگى ها، امدادگران و اكيپ هاى نظارت و بازرسى در سراسر كشور، 

به صورت 24 ساعته خدمات امدادى را در كوتاه ترين زمان ممكن به مشتركين و ساير متقاضيان ارائه مى كند.
به منظور صيانت از خودروهاى قديمى داراى ارزش تاريخى به عنوان بخشى از ميراث فرهنگى كشور، آيين نامه اى در سال 
1389 در هيات وزيران با عنوان « شناسايى و صيانت از خودروهاى تاريخى» تصويب گرديده كه براساس آن كارگروهى 
متشكل از نمايندگان ارگان هاى مختلف و به رياست نماينده سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ايجاد 

گرديده است. كانون عضو اين كارگروه بوده و مسئوليت دبيرخانه آن را نيز برعهده دارد.
به منظور مشاوره و راهنمايى مسافران و گردشگران داخلى و خارجى، سامانه جامع اطالع رسانى گردشگرى كشور، كه توسط 
كانون اداره مى شود، با شماره تلفن سراسرى 09629 به صورت شبانه روزى پاسخگوى متقاضيان راهنمايى در مورد اطالعات 

مورد نيازشان مى باشد.
حوزه فعاليت گردشگرى و صنايع دستى كانون، مأموريت هاى مختلفى را در زمينه معرفى جاذبه هاى گردشگرى به خارجيان 
از طريق شركت در نمايشگاه ها، انتخاب نمايندگى هاى اطالع رسانى گردشگرى در خارج از كشور و ايجاد زيرساخت هاى 

گردشگرى به انجام مى رساند.
شركت خدمات مسافرتى و جهانگردى ارس، شركت سرمايه گذارى سياحتى زاگرس و شركت توسعه تجارت، از واحدهاى 

وابسته و فعال كانون مى باشند.



كانون، در راستاى توسعه فرهنگ ايمنى اتومبيلرانى و به منظور دستيابى به اهداف «دهه اقدام براى ايمنى راه ها» كه توسط 
سازمان ملل متحد اعالم گرديده، برنامه هاى متنوعى را در دستور كار قرار داده است. بدين منظور ضمن حمايت جدى از 
كمپين فيا با عنوان«اقدام براى ايمنى راه»، در كنار ساير دست اندركاران حوزه ايمنى راه كشور، «كميته توسعه فرهنگ 
اتومبيلرانى» را ايجاد نموده است. اين كميته كه در زمستان سال 1392 تأسيس شده است، تالش دارد با برگزارى رويدادهاى 
فرهنگى و هنرى مختلف خصوصاً براى گروه هاى سنى كودكان، نوجوانان و جوانان، با همكارى سازمان ها و نهاد هاى فعال، 
در ارتقاى سطح اطالعات عمومى و افزايش ميزان ايمنى تردد و كاهش سوانح رانندگى و تردد، ايفاى نقش نمايد. اين كميته 

اخيراً «جشنواره سالم به كودكى» را به منظور آموزش ايمنى راه به كودكان سازماندهى كرده است.
از فعاليت هاى مهم كانون در عرصه ايمنى اتومبيلرانى، طرح فرهنگى- آموزشى «هنگام خواب آلودگى رانندگى نكنيد»، 
كمپين«حفظ جان كودكان»، كمپين «مواظب دوچرخه سواران و موتورسيكلت سواران باشيد!» و طرح آموزشى- فرهنگى 
«ديده شدن كودكان در ترافيك جاده اى» بوده است كه تمامى اين طرح ها و برنامه ها در دوسال اخير اجرا گرديده و يا در 
حال اجرا مى باشند. كانون همچنين براى جلب حمايت مادى و معنوى، طرح هاى ايمنى جديدى را براى اجرا در كشور به 
فدراسيون بين المللى اتومبيلرانى پيشنهاد نموده است كه از آن جمله مى توان به «نرم افزار كاربردى بازى آموزش ترافيك به 

كودكان»  اشاره كرد.
امضاى دو تفاهم نامه مهم با سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور و وزارت آموزش و پرورش در رابطه با ارتقاى 
استانداردهاى ايمنى اتومبيلرانى و آموزش ايمنى تردد از ديگر اقدامات اجرايى كانون در سال جارى بوده، و هر دو تفاهم نامه هم 

اكنون اجرايى شده است. 
ترجمه و انتشار كتاب حاضر نيز از ديگر گام هاى زيربنايى و فرهنگ سازى كانون است كه با حمايت مادى و معنوى فدراسيون 
بين المللى اتومبيلرانى، در راستاى ارتقاى سطح دانش جوانان كشور در موضوع ايمنى اتومبيلرانى و كاهش سوانح رانندگى 
صورت گرفته است كه اميدوارم مورد اقبال عمومى خصوصاً جوانان عزيز كشورمان قرار بگيرد. باشد كه با حمايت سازمان هاى 
مختلف كشور و تالش روزافزون همكاران مان در كانون، بتوانيم گام هاى مؤثرترى در خدمت به كشور و هموطنان عزيز 

برداريم. 

ابوالقاسم ايرجى 
مديرعامل كانون جهانگردى و اتومبيلرانى جمهورى اسالمى ايران



پيشگفتار
حوادث رانندگى در ايران ساالنه جان هزاران نفر را مى  گيرد و چند برابر متوفيان نيز مصدوم و يا براى 
هميشه ناتوان و معلول مى شوند. عالوه بر تبعات اقتصادى اين فاجعه كه رقمى قابل توجه از سرمايه 
ملى كشور را هر روزه به نابودى مى برد، مشكل مهم تر، تبعات اجتماعى و روانى اين فاجعه مى باشد 
كه به جامعه ايران تحميل مى گردد. نكته قابل تأمل اثرات اجتماعى و روانى حوادث رانندگى مى باشد 

كه سال هاى بعد نيز بر دوش جامعه و خانواده ايرانى سنگينى مى كند.
از آنجا كه كشته شدگان در حوادث رانندگى غالباً افراد جوان و نيروى كار كشور مى باشند اثرات 
اجتماعى، اقتصادى و روانى اين فجايع چندين برابر خواهد بود. هيجانات و احساسات در سنين 
جواني، به اوج خود مي رسد و اين هيجانات بر رفتار رانندگي جوانان به شدت اثرگذار است. سطوح 
باالتر جستجوي هيجانات و احساس، مي تواند عامل مؤثر و پيچيده اي در خطرپذيري بيشتر سوانح 

رانندگى، در طول اين دوران باشد.
لذا كتاب حاضر كه با حمايت سازمان بهداشت جهانى تأليف و توسط آقاى مهدى علمدار ترجمه 
گرديده است، به لحاظ توجه به نكات اساسى در عوامل شكل گيرى تصادفات در اين قشر موثر جامعه، 
از ارزش و اهميت ويژه اى برخوردار مى باشد و تحقيقاً نشر اين كتاب و مطالعه آن براى دست اندركاران 
ترافيك كشور موجب سياست گزارى واقع بينانه تر در ايمنى ترافيك و همچنين مطالعه آن براى قشر 
جوان، باعث كاهش ريسك در رانندگى و نهايتاً افزايش آگاهى آنان در جهت ايمنى خواهد شد. 
مجدداً  الزم مى دانم از تمامى عزيزانى كه براى ترجمه و تنظيم اين كتاب تالش كرده اند تقدير و تشكر 

نمايم.

                  دكتر عليرضا اسماعيلى
                عضو مركز تحقيقات ارتقاء ايمنى دانشگاه شهيد بهشتى و

                رئيس سابق پليس راه كشور



پيشگفتار مترجم
جوانان قربانيان اصلى سوانح رانندگى در سراسر جهان هستند كه براى حفظ جان و ايمنى خود به 
آگاهى و ابزارهايى نياز دارند. اين كتابچه، نقطه آغاز است، چرا كه آنها حق دارند نقشى در راه حل 
داشته باشند نه اينكه صرفاً قربانيان اين بحران باشند. همچنين مسئولند براى پيشگيرى از مصائب 
بيشتر اقدام كنند. زندگى آنها ارزشمند است و بايد نقش خود را در محافظت از خود و اطرافيان ايفا 

كنند. 
«كانون جهانگردى و اتومبيلرانى جمهورى اسالمى ايران» براى دسترسى جوانان به اطالعات ايمنى 
راه، فعال شدن آنها در مسائل ايمنى و راهنمايى آنها در مراحل اوليه اقدام براى ايفاى نقش خود، در 
راستاى هميارى براى تحقق اهداف «دهه اقدام براى ايمنى راه ملل متحد» برنامه هاى متنوعى را 
در دست اجرا دارد. از اين رو كانون، در آستانه «سومين هفته جهانى ايمنى راه سازمان ملل 2015 »  
ايده ترجمه و انتشار «كتابچه راهنماى جوان و ايمنى راه» را به «فدراسيون بين المللى اتومبيـلرانى» 

(فيا) پيشنهاد داد و مورد استقبال فدراسيون مذكور قرار گرفت.
اجراى اين پروژه به منزله حمايت از كمپين مشترك جهانى «صندوق كودكان ملل متحد» (يونيسف) 
و «بنياد اتومبيلرانى و جامعه فدراسيون بين المللى اتومبيلرانى» (بنياد فيا)  با عنوان«جان كودكان 

را نجات دهيد!»  است. 
اين كتابچه با اخذ مجوز ترجمه و نشر از مولف  و با بهره مندى از راهنمايى مشاوران صاحب نظرى 
همچون آقاى دكتر عليرضا اسماعيلى و آقاى دكتر ساالر عبدى و همچنين بهره مندى از نظرات 

كارشناسى آقاى حميد يارى كه كار ويراستارى كتاب را انجام داده اند تهيه و انتشار يافته است.
در اينجا الزم مى دانم از حمايت هاى آقاى ابوالقاسم ايرجى(مديرعامل)، آقاى حسينعلى قلى زاده(مدير 
امور بين الملل)، آقاى على مومن لو(مدير روابط عمومى)كانون و همكارى همه عوامل تهيه، چاپ و نشر 
اين اثر به ويژه خانم فاطمه ثابت قدم در انجام امور تايپ و خانم رزيتا پيدايش در انجام امور طراحى و 

صفحه آرايى تشكر و قدردانى نمايم.
در خاتمه، از همه شما جوانان و دست اندركاران حوزه ايمنى راه دعوت مى شود كه اين كتابچه راهنما 

را بخوانيد، توصيه هاى آن را به كار بگيريد و پيام آن را انتشار دهيد.

1- Touring and Automobile Club of the Islamic Republic of Iran (TACI)                2- UN Decade of Action for Road Safety 2011–2020               3-   Third UN Global Road Safety Week 2015         
4- Youth and Road Safety Action Kit                      5-  Federation Internationale de l'Automobile (FIA)                     6- UNICEF                     7- FIA Foundation                  8-  #SaveKidsLives         
9- YOURS - Youth for Road Safety Organization                      
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معرفى
يورز- جوانان طرفدار ايمنى راه

يورز- جوانان طرفدار ايمنى راه  سازمان جهانى منحصر به فردى است كه با محوريت جوانان، براى ايمن ساختن راه هاى جهان 
براى جوانان خدمت مى كند. يورز بر روى سه حوزه: حمايت از جوانان و مسائل مربوط به ايمنى راه؛ الهام بخشى به جوانان و 
توانمندسازى آنها براى ايجاد شبكه و در ميان گذاشتن اطالعات؛ و بهبود توانايى جوانان، درك آنها و مهارت هايشان متمركز است. 
يورز داراى شبكه جهانى در حال گسترشى از جوانان طرفدار ايمنى راه هاست كه مى كوشد تا نمايندگان جوانان را از تمام 
كشورهاى جهان براى همكارى به منظور غلبه بر بحران جهانى ايمنى راه در برگيرد. يورز همچنين عضو رسمى همكارى ايمنى 

راه سازمان ملل مى باشد. 
براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت www.youthforroadsafety.org مراجعه كنيد.

يورز چگونه آغاز به كار كرد
اولين گردهمآيى جهانى جوانان طرفدار ايمنى راه ها  كه طى اولين هفته جهانى ايمنى راه سازمان ملل در سال  2007  برگزار 
شد، فرصت ويژه اى را براى جوانان سراسر جهان براى همكارى در خصوص مسائل جهانى ايمنى راه فراهم كرد. روى هم رفته، 
بيش از 200 نماينده جوان از بيش از 100 كشور درباره شيوه هاى قابل اشاعه نمونه هاى موفق ملى به بحث و گفتگو پرداخته 
و روش هاى مختلف اجراى اعالميه جوانان طرفدار ايمنى راه ها  را بررسى كردند. در اين مجمع، اين نمايندگان جوان، الهام 
گرفتند، قدرتمند شدند و تشويق شدند تا به عنوان سفيران داخلى و خارجى خدمت كرده و از ايمنى راه در كشورشان، منطقه 

و سراسر جهان حمايت كنند.
ايده سازمان جهانى غير دولتى با محوريت جوانان طرفدار ايمنى راه در خالل اين مجمع شكل گرفت. يورز- جوانان طرفدار ايمنى 
راه با حمايت سازمان بهداشت جهانى طى نخستين كنفرانس جهانى وزرا درباره ايمنى راه در اواخر 2009 آغاز به كار كرد و مورد 

حمايت كامل رهبران جهان قرار گرفت. 

براى كسب اطالعات بيشتر درباره گردهمايى جهانى جوانان طرفدار ايمنى راه و بررسى اعالميه جوانان طرفدار ايمنى راه ها 
به www.youthforroadsafety.org/resources مراجعه كنيد.

1-YOURS-Youth for Road Safety           2-The United Nations Road Safety Collaborations             3-The First World Youth Assembly for Road Safety            4-The First United Nations 
Global Road Safety Week-2007           5-The Youth Declaration for Road Safety           6-World Health Organization             7- The First Global Ministerial Conference on Road Safety
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پيشگفتار
خوش آمديد!

خوش آمديد!
يورز-جوانان طرفدار ايمنى راه ها و اتحـاديه بين المللى آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 از عرضه كتابچه راهنماى جوان و ايمنى راه خرسند هستند. 
ما به عنوان سازمان هاى پايبند به ايمن سازى راه ها براى جوانان، بهبود سالمت افراد و جوامع و 
سازمان هايى كه درساختن جهانى زيبا دخيل هستند، از نقش جوانان در ايمنى راه به شدت حمايت 

مى كنيم.
به معناى دقيق كلمه، يورز و اتحاديه مذكور در چندين برنامه با هدف كاهش آسيب هاى ناشى از 
حوادث رانندگى و بهبود وضعيت محيط زيرساخت ها و رفتارها براى ايمن تر ساختن سفر جاده اى 
براى همه، مشاركت داشته اند. مراكز كنترل و پيشگيرى از بيمارى ها  با ارائه كمك هاى تخصصى و 
راهكارهاى مبتنى بر شواهد خود از طريق مركز ملى كنترل و پيشگيرى از آسيب،  از تالش هاى ما 
حمايت كرده و اخيراً پيشگيرى از آسيب هاى ناشى از وسايل نقليه موتورى را به عنوان  « نبردى قابل 

پيروزى» اعالم كرده است. 
ما رويكردى را در پيش گرفته ايم كه از چندين بخش استفاده كرده و نتيجه « برد- برد» را تبليغ 
مى كند. به عنوان مثال، راه هاى ايمن تر نه تنها به حوادث رانندگى، آسيب ها و مرگ و مير كمتر منجر 
مى شود، بلكه سطوح فعاليت جسمانى را در نتيجه پياده روى و دوچرخه سوارى افزايش داده، و 

موجب كاهش آلودگى هوا و محيط زيستى پاك تر مى شود.
براى بهبود وضعيت ايمنى راه، الزم است همه فعاالن جامعه براى عملى كردن و ثبات برنامه ها و 

متناسب نمودن آنها با نيازهاى محلى و زمينه هاى فرهنگى و اجتماعى كمك كنند.
به اين دليل ما نقش يورز در شرايط فعلى جهانى را تعيين كننده مى بينيم، و تهيه اين كتابچه راهنما 
درست به موقع و در زمان آغاز به كار اخير « دهه اقدام براى ايمنى راه سازمان ملل 2020- 2011» 

اتفاق افتاد.
ما به ارائه اين منبع براى آشنايى افراد جوان و سازمان ها با ايمنى راه و برانگيختن آنها براى مشاركت 
فعال مفتخريم. اگر مايل به كمك هستيد، اين كتابچه راهنما براى شروع كار شما مناسب است. آن 

را بخوانيد، عمل كنيد، اشاعه دهيد و تجارب خود را با ما در ميان بگذاريد!

مارى- كلود الماره
مدير اجرايى

اتحاديه بين المللى آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت

فلورليشوت
مدير

يورز- جوانان طرفدار ايمنى راه 

1-The International Union for Health Promotion and Education            2- The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)          3-The National Center for Injury Prevention and Control
4-The UN Decade of Action for Road Safety
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مقدمه
همه چيز درباره اين كتابچه راهنما

كتابچه راهنما براى چيست؟
بى شك، آسيب هاى ناشى از حوادث رانندگى قابل پيشگيرى است. كشورهايى مانند استراليا، دانمارك، ژاپن، هلند، نروژ، سوئد، 
سوئيس و انگلستان در ايمن تر كردن راه هاى خود پيشرفت بسيار زيادى كرده اند. در ويتنام، فقط طى سال 2008، مرگ و مير ناشى 
از سوانح رانندگى به ميزان 12.2 درصد و آسيب ها به ميزان 24.3 درصد كاهش يافته است. در سائو خوزه دوس كامپس، شهرى 
در برزيل، تلفات ناشى از سوانح رانندگى در فاصله بين سال هاى 2007 و 2008 به طرز چشمگيرى كاهش يافته است. شمار افرادى 
كه براثر تصادف در بيمارستان ها پذيرش شده اند پايين آمده، ميزان نجات اين افراد افزايش يافته و مدت زمان بسترى آنها در 
بيمارستان كاهش يافته است. اين مساله با شعبده بازى اتفاق نيفتاده است. اقدامات موثرى براى ايمن تر كردن راه ها وجود دارد. اين 
اقدامات شامل پايه ريزى و اجراى قوانينى براى اجبارى كردن استفاده از كمربند ايمنى، كاله ايمنى و صندلى خودرو براى كودك؛ 
الزام به رعايت حداكثر سرعت مجاز و محدوديت هايى براى رانندگى در حالت مستى؛ بهبود ويژگى هاى ايمنى راه ها و وسايط نقليه، 

و افزايش مراقبت هاى پس از تصادف براى قربانيان سوانح رانندگى است.
با وجود اين، جهان هنوز با آسيب ها و مرگ و مير فزاينده ناشى از سوانح رانندگى دست به گريبان است. ما هنوز هرساله نزديك به 
1.3 ميليون نفر را به دليل سوانح رانندگى از دست مى دهيم و ميليون ها نفر ديگر مصدوم مى شوند. اينها تنها آمار نيست. پشت 
هرعدد يك انسان، يك خانواده، يك دوست و يك سرگذشت زندگى اى است كه در يك لحظه دگرگون مى شود. دايانا بالنچارد در 
مصر هنگامى كه سعى داشت از نيل كورينچ ، كه راهى بسيار پررفت و آمد در مادى است ، عبوركند به وسيله اتوبوسى كه با سرعت 
غيرمجاز حركت مى كرد كشته شد. دايانا شيفته ورزش، مطالعه و نواختن پيانو بود؛ او دوست داشت دندانپزشك اطفال شود. منصور 
چادرى صاحب يك استوديوى ضبط موسيقى در انگلستان بود. او 26 ساله بود كه يك راننده ون از چراغ قرمز عبور كرد و با 
موتورسيكلت او برخورد كرد. منصور آسيب هاى شديدى ديد و به وسيله يك آمبوالنس هوايى به نزديك ترين بيمارستان منتقل شد 
و دو ساعت بعد درهمانجا جان باخت. گريس مبوتى كيتيكى روى بار پشت كاميونى در كنيا درحال سفر بود كه خودرو واژگون شد 
و بيش از سه مرتبه غلت خورد. او مى دانست كه روش امنى را براى سفر در پيش نگرفته، اما اين تنها راه موجود در آنجا بود. گريس 
مبوتى كيتيكى اكنون بر روى ويلچر است و كمردرد و ناراحتى شديدى دارد. او سعى مى كند شاد باشد اما يادآورى زندگى گذشته 

او قبل از تصادف براى او بسيار دشوار است. گريس روزگارى قادربه راه رفتن بود و اكنون نيست.

« بيش از 30 درصد قربانيان سوانح رانندگى، 
كودكان و جوانان زير 25 سال هستند.»

اين فجايع خسارات زيادى به جوانان مى رساند. سوانح رانندگى بزرگترين قاتل جوانان بين 15 تا 29 سال در سرتاسر جهان است. 
روزانه  بيش از 1000 جوان جان خود را در راه هاى جهان از دست مى دهند. تمامى آنها مادران، پدران،  پزشكان، كارگران، معلمان 
و هنرمندان آينده هستند. و چنانچه هريك از آنها فقط دو آرزو داشته باشند، دراين صورت روزانه بيش از 2000 آرزو را از دست 

مى دهيم.
خبرخوش اين است كه جهان ديگر ازاين بحران چشم پوشى نمى كند. بيش از 100 دولت از سراسر جهان پاى يك قطعنامه مجمع 
عمومى سازمان ملل را امضا كردند كه 10 سال، يعنى 2020 - 2011، را به ايمنى راه اختصاص مى دهد. درعين حال، جوانان بيش 
از پيش درسراسر جهان ابعاد مشكالت را درك مى كنند. در مقابل، بسيارى از ما فعال شده ايم، آگاهى اطرفيان خود را افزايش مى دهيم 

و رهبران خود را براى اقدامى قاطع براى پيشگيرى از آسيب هاى ناشى از حوادث رانندگى ترغيب مى كنيم.
هدف كتابچه راهنماى جوان و ايمنى راه حمايت از اين حركت، آشنا كردن قشر جوان و سازمان ها با ايمنى راه، به ويژه مسائل جوانان 
و فراهم نمودن دانش مورد نيازمان براى اجراى پروژه هاى ايمنى راه است. اين ابزار يكى از كمك هاى يورز به دهه اقدام براى ايمنى 
راه است. اين كتابچه اولين نشريه يورزاست و سند اصلى مورد استفاده ما در فعاليت هاى توسعه ظرفيت خواهد بود. يورز اين نشريه 
را از طريق شبكه جهانى جوانان نيز منتشر مى كند، از ترجمه آن به هر زبانى كه مى شود حمايت كرده و جوانان سراسر جهان را به 

استفاده و همگام شدن با آن تشويق مى كند.
فرصتى براى ما بوجود آمده است تا بى پرده حرف بزنيم و مطالب خود را بيان كنيم. ما حق داريم نقشى در راه حل داشته باشيم 
نه اينكه صرفاً قربانيان اين بحران باشيم. ما همچنين مسئوليم براى پيشگيرى از مصائب بيشتر اقدام كنيم. هر كه هستيد و اهل هر 

كجا كه باشيد، زندگى شما ارزشمند است. ما بايد نقش خود را در محافظت از خود و اطرافيان ايفا كنيم.

« بيش از 100 كشور ازسراسر جهان پاى قطعنامه اى از 
سازمان ملل را امضاء كردند كه دهه 2011-2020،

را به ايمنى راه اختصاص مى دهد.» 
 

1- Sâo José dos Campos         2-Deanna Blanchard             3-Nile Corniche              4-Maadi              5-Mansoor Chaudhry             6-Grace Mbuti Kithiki              7-UN General Assembly
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مقدمه
همه چيز درباره اين كتابچه راهنما

در سال 2010 درخالل شصت و پنجمين مجمع عمومى ملل متحد، دولت هاى سراسر جهان براى افزايش تالش براى پرداختن به بحران ايمنى راه 
طى ده سال آينده تصميم تاريخى گرفتند. آنها قطعنامه اى را به تصويب رساندند كه از سال 2011 تا 2020 را دهه اقدام براى ايمنى راه اعالم كرد.

تا پايان اين دهه، كشورهاى سراسر جهان متعهد شده اند انواع مختلف فعاليت ها را براى ايمن تر كردن راه ها انجام دهند. اين فعاليت ها شامل توسعه و اجراى 
قوانين محدوديت سرعت، كاهش رانندگى درحالت مستى و افزايش استفاده از كمربند ايمنى، مهار كودك و كاله ايمنى موتورسوارى است. همچنين متعهد 
شدند براى بهبود مراقبت اورژانسى تروما، ارتقاء استانداردهاى ايمنى راه و وسايط نقليه و ترويج آموزش ايمنى راه اقداماتى به عمل آورند. به منظور مهيا شدن 

براى اين دهه، برنامه اى جهانى براى پيش بينى چارچوب كلى فعاليت ها تدارك ديده شده است.
براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت www.decadeofaction.org,www.who.int/roadsafety/decade_of_action  مراجعه كنيد.

دهه اقدام براى ايمنى راه (2011-2020)

كتابچه راهنماى جوان و ايمنى راه براى جوانان سراسر جهان، قطع نظر از مكان، پيشينه يا تجارب 
آنها فراهم شده است. اين ابزار همچنين منبع مناسبى براى افراد جوان و سازمان هايى است كه 

تاكنون در ايمنى راه فعال بوده اند.
اين كتابچه مشتمل بر سه بخش است. بخش اول، با توجه ويژه به جوانان، اطالعاتى را درباره بحران 
جهانى ايمنى راه در اختيار مى گذارد. بخش دوم راهنمايى درباره چگونگى برعهده گرفتن كار توسط 
شماست. اين بخش درباره آنچه كه مى توانيد انجام دهيد به شما ايده داده و اطالعات مقدماتى مورد 
نياز شما را براى اجراى پروژه هاى ايمنى راه مربوط به خودتان ارائه مى دهد. بخش سوم شامل 
مجموعه اى از توصيه ها درباره اقدامات اصلى و فرايندهايى است كه مى تواند پروژه شما را موفق كند 
كه شامل: ايجاد همكارى؛ مشاركت جامعه؛ شبكه سازى؛ و جمع آورى كمك مالى است. درهمه جاى 
اين كتابچه، نمونه هايى از پروژه هاى مهيج اجرا شده توسط جوانان ديگر براى الهام بخشى شما ديده 

مى شود.
 اين كتابچه به عنوان يك راهنماى ساده براى افزايش نقش جوانان در ايمنى راه در نظر گرفته شده 
است. ازاين رو، در برگيرنده مباحث مفصل نيست، بلكه اطالعات مختصرى را فراهم آورده و شما را 
براى كسب اطالعات بيشتر رهنمون مى سازد. در سرتاسر متن، واژه هاى كليدى پررنگ ترى را خواهيد 
ديد كه تعاريف آنها در فهرست اصطالحات درصفحه 44 ارائه شده است. براى كسب اطالعات بيشتر 
درباره ايمنى راه و كمك گرفتن از آن در اجراى پروژه ايمنى راه خودتان، و همچنين ديدن تمامى 
منابع به كار رفته در تهيه اين كتابچه و مطالب بيشتر، مى توانيد به بخش منابع در وب سايت يورز 

www.youthforroadsafety.org/resources مراجعه كنيد.
اميدواريم از مطالعه اين كتابچه راهنما لذت ببريد و براى شما مفيد باشد. اظهار نظر شما براى ما بسيار 
مهم است. لطفاً نظرات، پرسش ها و ايده هاى خود را با ما در ميان بگذاريد. شما مى توانيد از طريق 
 ،«Youth for Road Safety »يا با جستجوى www.youthforroadsafety.org وب سايت ما

در فيسبوك و توئيتر با ما  در ارتباط باشيد. 
 

چگونه از اين كتابچه راهنما استفاده كنيم؟

 1-Global Plan             2-Resources

2
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بخش 1 
بحران جهـانى ايمـنى راه ها
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بخش 1
طرح مساله

طرح مساله
در برهه اى كه جهان با مشكالت بسيارى نظير گرسنگى، فقر، بالياى طبيعى و جنگ 
دست به گريبان است، چرا بايد روى ايمنى راه تمركز كنيم؟ كارهاى مهم ترى نيست 
كه به آنها بپردازيم؟ اين بخش به اختصار توضيح مى دهد كه چگونه آسيب هاى 
ناشى از حوادث رانندگى، سالمت عمومى، توسعه پايدار و عدالت اجتماعى را تهديد 

مى كند و چرا اين بحران جهانى اكنون شايان توجه است.

آسيب هاى ناشى از سوانح رانندگى عامل نگرانى روز افزون سالمت عمومى
-  آسيب هاى ناشى از حوادث رانندگى ساالنه در سراسر جهان موجب مرگ و مير 1/3 ميليون نفر و آسيب ديدگى 
20تا50 ميليون نفر مى شود. برخى از اين آسيب ها به معلوليت دائمى از جمله آسيب مغزى و نخاعى  منجر مى شود.

-  آسيب هاى ناشى از حوادث رانندگى علت اصلى مرگ و مير جوانان 15 تا 29 سال است.
-  اگر اقدام جدى صورت نگيرد، پيش بينى مى شود كه تا سال 2020، مرگ و مير ناشى از سوانح رانندگى به ميزان 
67 درصد افزايش يافته و تا سال 2030 پنجمين علت عمده مرگ خواهد بود. اگر اين اتفاق بيفتد، تلفات سوانح 

رانندگى تا سال 2020، ساالنه  برابر با 1/9 ميليون نفر و تا سال 2030، ساالنه برابر با 2/4 ميليون نفر خواهد بود.

 آسيب هاى ناشى از سوانح رانندگى تهديدى براى توسعه پايدار
-  بيشتر كشورها در ساخت و توسعه تأسيسات زير بنايى جاده هاى خود سرمايه گذارى مى كنند. حمل و نقل، كيفيت 
زندگى را با فراهم ساختن شرايط دستيابى مردم به چيزهاى مهمى از قبيل اشتغال، آموزش و پرورش و خدمات 
بهداشتى افزايش مى دهد. با وجود اين، اقدامات ايمنى بايد با توسعه زيرساخت هاى راه ها همراه شود، درغير اين صورت،  

با هزينه هاى سنگين حمل و نقل مواجه خواهيم شد.
-  بيش از 90 درصد مرگ و ميرهاى ناشى از سوانح رانندگى در كشورهاى كم درآمد و با در آمد متوسط رخ مى دهد. 

پيش بينى مى شود درآينده ميزان تلفات در اين كشورها بيش از هر جاى ديگر جهان افزايش يابد.
- تصادفات رانندگى نه تنها از نظر جانى بلكه به لحاظ مالى هزينه بااليى دارد. هزينه مالى جهانى آسيب هاى ناشى از 
حوادث رانندگى ساالنه بالغ بر 500 ميليارد دالر آمريكا يا 1 تا 3 درصد توليد ناخالص ملى هر كشور است. اين رقم 
نشان دهنده هزينه هاى درمان دارويى، توان بخشى، عدم بهره ورى (روزهاى كارى كمتر)، هزينه هاى حقوقى و بسيارى 
از چيزهاى ديگر است. هزينه سوانح رانندگى در كشورهاى كم در آمد و با درآمد متوسط مبلغى بيش از كل بودجه 

دريافتى آنها از كمك هاى توسعه اى رسمى است.
- بيش از نيمى از تمام مرگ و ميرهاى ناشى از سوانح رانندگى درميان افراد بين سنين 15 و 44 ساله رخ مى دهد و 
73 درصد از آنها كه جان خود را از دست مى دهند مرد هستند. يعنى قربانيان در عنفوان جوانى قرار دارند و اغلب نان 
آور خانواده هستند. فقدان آنها مى تواند خانواده هايشان را بيشتر به سوى فقر سوق دهد. اين مساله در سطح ملى به 
زيان هاى عمده اى در بهره ورى و نيروى كار منجر شده و مى تواند ثبات اقتصادى كشور را به طور جدى  به چالش 

بكشد.

 آسيب هاى ناشى از سوانح رانندگى و مساله عدالت اجتماعى
-  عالوه برتمام مشكالت ديگرى كه مردم با آن مواجه اند، آنهايى كه در شرايط اقتصادى ضعيف زندگى مى كنند، به 
داليل بسيار، از جمله وضعيت بسيار بد جاده ها، سطح آگاهى و تحصيالت پايين و دسترسى كمتر به خدمات بهداشتى 

با كيفيت، بيشتر در معرض خطر آسيب هاى ناشى ازحوادث رانندگى قرار دارند.
-  پيش بينى مى شود كه ميزان تلفات دركشورهاى كم درآمد و با درآمد متوسط تا سال 2020 تا 80 درصد افزايش  

يافته و در كشورهاى با درآمد باال تا 30 درصد كاهش پيدا كند.
-  تقريباً 50 درصد از قربانيان سوانح، كاربران آسيب پذيرتر راه ها، ازقبيل عابران پياده و دوچرخه سواران هستند.

- آسيب هاى ناشى از حوادث رانندگى، حتى در كشورهاى با درآمد باال، تأثير زيادى برفقرا دارد. براى مثال، در 
كشورهاى انگلستان و سوئد، به احتمال زياد مردم فقيرتر بيشتر ازهمتايان ثروتمندتر اين كشورها دچار سانحه مى شوند.

1- LMICs           2- ODA

1

2

سالمت عمومى:
عبارت از علم و مهارت ارتقاء سالمت، 
و طوالنى  ها  بيمارى  از  پيشگيرى 

كردن عمر است. 
 

توسعه پايدار:
فرآيندى ازتغيير است كه احتياجات 
فعلى را، بدون لطمه زدن به توانايى 
نسل هاى آينده براى برآورده كردن 

نيازهاى خودشان، تأمين مى كند.

عدالت اجتماعى:
در  مردم  آن  در  است كه  وضعيتى 
كه  كنند  مى  زندگى  اى  جامعه 
و  آموزش  به  اى  عادالنه  دسترسى 
پرورش، اشتغال، مراقبت بهداشتى و 
امكانات مالى ديگر داشته و مردم فقير 
در  بيشتر  پايين،  درآمد  دليل  به 
قبيل  از  تهديدهايى  خطر  معرض 

بيمارى ها نيستند.
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طرح مساله

 
هرساله 
آسيب هاى
 ناشى از
 سوانح رانندگى
موجب مرگ و مير
 1/3 ميليون
 نفر مى شود.

اگر اقدام جدى 
صورت نگيرد، 

پيش بينى مى شود
 كه تا سال 2020،

مرگ و مير ناشى از
 حوادث رانندگى

تا 67 درصد
 افزايش يابد.

سوانح
رانندگى

هرساله باعث
مصدوميت

20 تا 50
 ميليون نفر 

مى شود.

تقريبا
50 درصد

از قربانيان سوانح،
كاربران

آسيب پذيرتر   راه ها،
از قبيل 

عابران پياده 
و دوچرخه سواران

هستند .

بيش از 90 درصد
مرگ و مير ناشى از
سوانح  رانندگى
 دركشورهاى كم درآمد
 و با درآمد متوسط
رخ مى دهد.

 حوادث
 رانندگى

 علت اصلى
 مرگ

 جوانان
 بين سنين

15 تا 29
سال

است.

هزينه آسيب هاى ناشى
از حوادث رانندگى

ساالنه بيش از 500 ميليارد
دالر آمريكاست.
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بخش 1
جوانان و آسيب هاى ناشى از سوانح رانندگى

جوانان و آسيب هاى ناشى از
سوانح  رانندگى

 

جوانان زير 25 سال قربانيان اصلى حوادث 
رانندگى در سراسر جهان هستند. 

بيشتر جوانان بين سنين 15 تا 29 سال به 
خاطر سوانح رانندگى جان خود را از دست 
مى دهند تا اچ آى وى/ ايدز، ماالريا، سل يا 

خودكشى.
اين بدان معنى است كه ايمنى راه براى جوانان، 
اهل هركجا كه باشند، يك تهديد جدى است.

اين بخش اطالعات بيشترى در اين باره ارائه 
داده و توضيح مى دهد كه چرا به ويژه جوانان 

درمعرض خطر هستند.

رويدادهاى مهم

پروژه: ايمنى راه از طريق مجلس ملى جوانان 
مكان: گامبيا

ايده اصلى: استفاده از گردهمايى
مجلس ملى جوانان براى افزايش

آگاهى درباره ايمنى راه و
آماده كردن جوانان براى اقدام.

نحوه انجام پروژه: مجلس ملى جوانان و انجمن صليب سرخ گامبيا براى بررسى ايمنى راه با همديگر همكارى كردند. آنها به همراه هم، 
ازطريق فعاليت هاى ظرفيت سازى، امدادرسانى جامعه و كمپين هاى رسانه اى با هزاران جوان ارتباط برقرار كردند. آنها همچنين در تعامل با 
دولت و به طور گروهى با ساير دست اندركاران براى تحت تأثير قرار دادن سياست هاى دولت همكارى كردند. درنتيجه، قانون تردد موتورى 
سال 2008 گامبيا  كه استفاده از كمربندهاى ايمنى در خودروها را الزامى و استفاده از تلفن همراه درحين رانندگى را ممنوع مى كرد به 

تصويب رسيد.
پيام اصلى: ارگان هاى رسمى از قبيل مجالس يا گروه هاى فشار مى توانند كانال هاى قدرتمندى براى گسترش پيام ايمنى راه و جلب توجه 

دولت به اين مساله باشند.
براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت youthgambia@yahoo.com مراجعه فرماييد.

1- NYP           2- Gambia's Motor Traffic Act 2008 

2

1
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.

 
 

 
آيا مى دانستيد؟

-  ميزان مرگ و ميرناشى از آسيب هاى حوادث رانندگى كه عامل اصلى مرگ جوانان بين 15 تا 29 سـاله است از ميزان مرگ و مير ناشـى از 
اچ آى وى/ ايدز و سل بيشتر است.

-  بيش از 30 درصد از كسانى كه درسوانح رانندگى كشته يا مصدوم مى شوند، كمتر از25 سال سن دارند.
-  درميان رانندگان، احتمال كشته شدن پسران جوان زير 25 سال نسبت به دختران هم سن و سال خود تقريباً سه برابر بيشتراست.

-  بيشتر جوانانى كه با آسيب هاى ناشى از سوانح رانندگى كشته مى شوند، در كشورهاى با درآمد كم و درآمد متوسط زندگى مى كنند و از كاربران 
آسيب پذير راه ها از قبيل عابران پياده، دوچرخه سواران، موتورسيكلت سواران و استفاده كنندگان از حمل ونقل عمومى هستند.

-  وضعيت اجتماعى و اقتصادى يك خانواده احتمال كشته يا مصدوم شدن يك كودك يا جوان بالغ در سوانح رانندگى را تحت تأثير قرار مى دهد. 
آنهايى كه پيشينه اقتصادى ضعيفى دارند، چه در كشورهاى فقيرتر و چه در كشورهاى ثروتمندتر بيشتر درمعرض خطر قرار دارند.

چرا جوانان بيشتر در معرض خطر قرار دارند؟
وجود سه عامل اصلى سن، بى تجربگى و جنسيت در كنار هم  باعث مى شود تا 
جوانان درسوانح رانندگى درسراسر جهان بيشتر در معرض خطر قرار گيرند. اين 
عوامل افزون بر مواردى هستند كه همه گروه هاى سنى را در معرض خطر 
بزرگترى ازجمله فقدان قوانين ايمنى راه، اعمال ناقص قانون و راه هاى خراب و 

وسايط نقليه فرسوده قرار مى دهند.

شرايط  محيطى
براى مثال:

-  راه هايى كه امكانات الزم را براى نيازهاى تمامى كاربران راه ها از قبيل عابران 
پياده و كودكان فراهم نمى كنند.

-  عابران پياده و دوچرخه سوارانى كه  به طور مشترك از راه هاى تردد خودرويى 
استفاده  مى كنند.

-  اعمال ناقص قوانين ايمنى

بى تجربگى
رانندگان تازه كار در هنگام رانندگى بايد به اعمالى كه موجب گرانبارى

ذهنى و حواس پرتى مى شود توجه كنند. 
توانايى آنها  براى درك خطرات، كنترل خودرو و تصميم گيرى كمتر است.

سن 
-  ارزيابى آنها از خطرات كمتر است

-  حد و مرزهاى خود را امتحان مى كنند
-  بيش از حد روى توانايى هاى خود حساب مى كنند

-  رفتارهاى هيجان انگيزشان زياد است
-  تحت تأثير هم سن و سال هاى خود قرار مى گيرند.

جنسيت
پسران تمايل بيشترى به خطرپذيرى و رفتارهاى هيجان انگيز دارند. 

به احتمال زياد آنها بيش از حد روى توانايى هاى خود حساب مى كنند.

براى كسب اطالعات بيشتر
جوانان و ايمنى راه ، ژنو، سازمان بهداشت جهانى، 2007، كه در بخش منابع وب سايت يورز قابل دسترس مى باشد.
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استفاده از مهاركننده ها 
نواقص و عيوب

بخش 1
تصادفات چگونه رخ مى دهند

تصادفات چگونه رخ مى دهند
سيستم تردد در راه ها شامل سه بخش راه و محيط، وسيله نقليه و انسان (كاربر راه) است. ويژگى هاى اين 
سه بخش و روابط متقابل آنها در سوانح رانندگى و آسيب هاى ناشى از آن تاثير مى گذارد. براى مثال، 
شخصى كه در جاده تاريك، با خودرويى كه ترمزش خراب است يا بدون بستن كمربند ايمنى رانندگى 
مى كند به احتمال زياد نسبت به راننده اى كه در جاده اى با روشنايى مناسب، در خودرويى كه شرايط 

مطلوبى دارد و مجهز به كمربند ايمنى است آسيب شديدترى مى بيند.

خطاهاى انسانى عامل اكثر سوانح رانندگى است و خطاهاى انسانى را نمى توان به طور كامل برطرف كرد. انسان ها اشتباه خواهند كرد. بخش هاى ديگر سيستم 
تردد جاده اى، وسيله نقليه و راه و محيط بايد به شيوه اى طراحى و مديريت شود كه در صورت بروز تصادف، خطر آسيب و مرگ را به حداقل برساند. براى مثال، 

وقوع تصادف در جاده اى كه در آن حداكثر سرعت مجاز تعيين شده و به اجرا گذاشته شده است، احتمال كمترى مى رود كه به آسيب هاى شديدى بيانجامد.

بررسى آسيب هاى ناشى از سوانح رانندگى از نظر محدوده زمانى نيز كمك كننده است: قبل ازتصادف، زمان تصادف و بعد از تصادف. براى مثال، در مرحله قبل 
از تصادف مى توانيم شخصى را در نظر بگيريم كه كمربند ايمنى خود را بسته يا از كاله ايمنى استفاده كرده است، خودرويى كه در شرايط مطلوبى قرار دارد، و 
راه هايى كه از استانداردهاى ايمنى پيروى مى كنند. درمرحله زمان تصادف، طرح ايمنى خودرو دربرابر تصادف مى تواند از آسيب هاى شديد يا مرگ جلوگيرى 

كند. درمرحله بعد از تصادف، دسترسى به خدمات با كيفيت فوريت هاى پزشكى مى تواند زندگى فرد را نجات دهد.

 اگر ما اين ترتيب زمانى را با بخش هاى سيستم تردد جاده اى تركيب كنيم، ماتريس هادون  زير بدست مى آيد. اين ماتريس روش اساسى براى شناخت عوامل 
دخيل در تعداد و پيامد سوانح رانندگى است و ما مى توانيم از آن براى بررسى چگونگى كاهش تلفات و آسيب ها استفاده كنيم. براى مثال، عالوه براين كه به 
يك كودك گوشزد كنيم كه در راه مدرسه موقع عبور از خيابان ندود (توجه به رفتار انسانى درمرحله قبل ازتصادف)، مى توانيم تا حد زيادى برروى كاهش سرعت 
تردد در اطراف مدرسه تالش كنيم (بررسى شرايط جاده درمرحله قبل ازتصادف)، به طورى كه در صورت برخورد با يك كودك، آسيب هاى وارده خفيف باشد.

انسانمرحله

عوامل

 قبل ازتصادف

زمان تصادف

بعد از تصادف

پيشگيرى از
وقوع تصادف 

پيشگيرى از
آسيب هاى

 حين تصادف 

حفظ زندگى

وسايل نقليه و تجهيزات

اطالعات
نگرش ها

نواقص و عيوب
اعمال قانون توسط پليس

مهارت هاى كمك هاى اوليه 
دسترسى به مراكز درمانى

كيفيت جاده 
روشنايى

ترمز
كنترل پذيرى

مديريت سرعت

مهار سرنشينان 
ساير وسايل ايمنى

طراحى محافظت كننده در برابر سوانح 

سهولت  دسترسى
خطر حريق 

محيط

اشياء كنار جاده با هدف 
حفاظت در مقابل تصادف

طراحى و چيدمان جاده 
محدوده هاى سرعت 
تسهيالت عابر پياده

تسهيالت امداد و نجات
ترافيك و بند آمدن راه

ماتريس هادون

رويدادهاى مهم
پروژه: ايمنى راه كانادا

كميته جوانان
مكان: كانادا

ايده اصلى: نماينده جوانان كانادا
در طرح هاى ملى ايمنى راه ها 

و سازمان ها.

نحوه اجراى پروژه: پس از گردهمايى جهانى جوانان براى ايمنى راه در سال 2007، نمايندگان كانادا بيش از پيش  سرشار از شور و شوق 
بودند. آنها كميته جوانان را تشكيل داده و برنامه راهبردى خود را تهيه كردند: برنامه اى كه بين جوانان و ادارات دولتى و سازمان هاى غير دولتى 
رابطه برقرار كرد. اين گروه موفق به اخذ نمايندگى در انجمن متخصصان ايمنى راه كانادا، كميته جهانى ايمنى راه كانادا  و كميته برنامه ريزى 
كنفرانس ايمنى راه چند زمينه اى كانادا  شدند. آنها داده ها را فراهم مى آورند، در كار اين گروه ها مشاركت و همكارى مى كنند و در حال 

حاضر سياست ها و طرح هاى ايمنى راه را تحت تأثير قرار داده اند.
پيام اصلى: جوانان مى توانند در ايجاد تغييرات در تمام سطوح دخيل باشند. مشاركت هاى قوى با سازمان هاى مهم، حفظ تمركز بر روى 

هدف خود و حفظ روابط خوب با دست اندر كاران ضرورى است.
براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت هاى Chair@youthroadsafety.ca و www.youthroadsafety.ca مراجعه فرماييد.
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1- Matrix Haddon         2- Canadian Association of Road Safety Professionals        3- The Canadian Global Road Safety Committee        
4- Planning Committee for the Canadian Multidisciplinary Road Safety Conference          5- CRSYC
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بخش 1
عوامل اصلى خطر

چندين عامل خطر وجود دارد كه در آسيب هاى 
ناشى از سوانح رانندگى در ميان جوانان دخيل 
است. در صفحات بعدى، ما هر يك ازعوامل زير 

را براى درك بيشتر مشكل بررسى مى كنيم.

عوامل اصلى خطر
- عدم استفاده از كمربند ايمنى 

- سرعت غيرمجاز
- مصرف الكل و مواد مخدر

- عدم استفاده از كاله ايمنى
- رانندگى با حواس پرت

- خستگى
- به اندازه كافى قابل رويت نبودن در جاده ها

نكته:
دركشور شما، يا حتى در ناحيه خاص شما، يك عامل خطر يا عامل ديگرى مى تواند علت اصلى سوانح رانندگى در بين جوانان باشد.

عوامل خطرى را كه در ناحيه شما به طور گستردهاى وجود دارد و اقداماتى را كه در اين خصوص به عمل آمده پيدا كنيد.
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بخش 1
عوامل اصلى خطر

عدم استفاده از كمربندهاى ايمنى
كمربندهاى ايمنى جان سرنشين ها را نجات مى دهد: هم اكنون مى دانيم كه 
عمل ساده بستن كمربند ايمنى جان افراد بيشترى را نسبت به ساير اقدامات 

ايمنى راه در تاريخ نجات داده است.
هنوز بهانه اى براى نبستن كمربند ايمنى خود داريد؟ در اينجا به برخى از 

بهانه هاى رايج و دليل اينكه آنها از آن دست بردار نيستند اشاره مى كنيم.

 

كمربندهاى  ايمنى 
راحت نبوده و 

محدود كننده هستند

واقعاً؟  بستن كمربندهاى ايمنى ممكن 
است در ابتدا ناراحت كننده باشند، ولى 

به مرور به آن عادت مى كنيد.
و اما از نظر محدود كننده بودن، براى 

همين ساخته شده اند!

ماشين من كيسه هوا دارد، 
پس نيازى به

كمربند ايمنى ندارم

بسيارخب، در واقع ... ببينيد روى كيسه هوا چى 
نوشته:  (SRS) يعنى، سيستم مهاركننده كمكى. 
كيسه هاى هوا براى اين طراحى نشده اند كه به 
كار  كننده  تكميل   بلكه  كنند،  عمل  تنهايى 
كمربندهاى ايمنى هستند. كيسه هوا مانع پرتاب 
شدن شما به خارج از ماشين نمى شود، آنچنان كه 
يك كمربند ايمنى عمل مى كند، و در عمل ممكن 
است در تصادف با شدت باال، سبب آسيب هاى 
جدى شود. كمربندهاى ايمنى در اصل مهم ترين 
وسايل محافظتى هستند كه شما مى توانيد در 

هنگام تصادف داشته باشيد.

من درصندلى عقب نشسته ام، فقط 
سرنشين هاى صندلى جلو به 

كمربندهاى ايمنى نياز دارند

شوخى مى كنى! سرنشين هاى صندلى عقب كه كمربند 
ايمنى نبسته اند نه تنها خودشان در خطر هستند، بلكه 
سرنشين هاى صندلى هاى جلو را نيز در معرض خطر قرار 
مى دهند. درصورت وقوع تصادف، به پشت صندلى هاى جلو 
پرت شده يا به سرنشين هاى ديگر برخورد مى كنند، و 

موجب آسيب ديدگى مى شوند.

اگر تصادف كنم و ماشينم دچار حريق 
شده يا در آب غرق شود، كمربند ايمنى 

مى تواند باعث گير افتادن من شود

خسته نباشى! اما ... سوانح منجر به آتش سوزى يا زير آب 
رفتن تنها كمتر از يك درصد تمام سوانح رانندگى را 
شامل مى شود. در سوانح خطرناك مشابه، شما بدون 
كمربند ايمنى، قبل از رويارويى با چالش هايى كه بوسيله 
آب و آتش بوجود مى آيند، ممكن است جان خود را از 
دست داده يا به شدت آسيب ببينيد. شما درصورت نياز 
مى توانيد كمربند ايمنى خود را باز كنيد. در واقع، اگر به 
زير آب فرو رفتيد، كمربند خود را باز نكنيد. كمربند 
ايمنى مى تواند با ثابت نگه داشتن بدن شما در هنگامى 
كه تالش مى كنيد درب يا شيشه خودرو را باز كنيد، به 

خارج شدنتان كمك كند.

من فقط به جاهاى خيلى نزديك
 مى روم و خيلى آهسته رانندگى

 مى كنم

بيشتر سوانح رانندگى در 
محدوده 4 كيلومترى محل 

زندگى و در سرعت هاى كمتر 
از 60 كيلومتر بر ساعت رخ

 مى دهد.

كمربندهاى ايمنى ممكن 
است در تصادفات به شما 

آسيب برساند

هاااا! آسيبش بيشتر از نبستن آن نخواهد بود. كمربندهاى 
ايمنى براى نگهدارى و مهار شما در صندلى خود و جلوگيرى 
از برخورد محكم شما به فرمان يا پشت صندلى جلو، يا پرتاب 
در  كه  افرادى  چهارم  سه  است.  خودرو  از  خارج  به  شدن 

تصادفات از خودرو به بيرون پرت مى شوند مى ميرند. 
 كمربندهاى ايمنى به ندرت موجب هرگونه آسيب مى   شوند، 

و درصورت آسيب، معموال كبودى سطحى است.
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بخش 1
عوامل اصلى خطر

 

سرعت غير مجاز
هرچه سرعت شما بيشترباشد، احتمال تصادف شما 

بيشتر است.

بيشترى  مسافت  باشد،  بيشتر  شما  سرعت  هرچه 
پيموده مى شود تا شما تصميم گرفته و براى جلوگيرى 
از تصادف اقدام كنيد، درنتيجه واكنش شما بسيار دير 
خواهد بود. همچنين، هرچه سرعت شما بيشتر باشد، 
هنگام ترمز كردن، فاصله زيادى طى مى شود تا خودروى 
شما  سرعت  كه  هرچقدر  يعنى  شود.  متوقف  شما 
افزايش مى يابد، امكان جلوگيرى از يك تصادف كمتر 

مى شود.

آسيب هاى وارده بر اثر تصادفات در سرعت هاى باال 
نسبت به سرعت هاى پايين بسيار شديد تر است.

هرچقدر سرعت بيشتر باشد، انرژى جنبشى يا حركتى 
خودرو و شما (راننده يا سرنشين ها) بيشتر منتقل 
مى شود. بنابراين، هنگام برخورد با وسيله نقليه يا شئ 
ثابت ديگرى از قبيل درخت يا ديوار، انرژى بيشترى 
آزاد مى شود. بخشى از انرژى آزاد شده بوسيله اشياء 
درگير در تصادف جذب شده و بخشى بوسيله بدن 
انسان جذب و موجب آسيب ديدگى خواهد شد. بدن  
ما آسيب پذير است و فقط تا حدى مى تواند انرژى 
وارده را بدون آسيب شديد تحمل كند. هرچقدر انرژى 

بيشتر باشد، آسيب شديدتر است.

عابران پياده، دوچرخه سواران و افرادى كه در وسايط 
نقليه سبك تر هستند، درصورت برخورد با خودرويى با 

سرعت غيرمجاز، آسيب هاى شديدترى خواهند ديد.

درصورت وقوع تصادف، طرف « سبك تر» حادثه، يعنى 
عابر پياده، دوچرخه سوار يا وسيله نقليه كوچك تر به 
دليل اينكه تفاوت جرمشان بيشتر است، انرژى آزاد 
شده بيشترى را جذب مى كند. از اين گذشته، عابران 
پياده و دوچرخه سواران برخالف افراد درون بدنه آهنى 
يك خودرو با كمربند ايمنى و كيسه هوا، كامالً بدون 

محافظ  هستند.

آيا مى دانستيد كه... ؟
ميزان انرژى وسيله نقليه اى كه با سرعت 50 كيلومتر 
درساعت حركت مى كند تقريباً با 20 گلوله شليك شده 
برابر است. ميزان انرژى هر سرنشين ماشين با حدود 2 
گلوله شليك شده برابر است. بنابراين، اگر ماشينى با 
سرعت 50 كيلومتر در ساعت تنها با يك سرنشين راننده 
(حركت كرده و) با يك عابر پياده برخورد كند، شدت 

برخورد با اصابت 22 گلوله به آن فرد برابر است.

رويدادهاى مهم 

پروژه: فوندى ما بورى
مكان: نيجر

ايده اصلى: آموزش جوانان درباره
ايمنى راه با استفاده از روش

آموزش همتايان 

نحوه اجراى پروژه:  فوندى ما بورى با مشاركت بنياد اتومبيلرانى و جامعه ( وابسته به) فدراسيون بين المللى اتومبيلرانى، بودجه استخدام 100 
مربى همتا را فراهم كردند. اين پروژه، به باال بردن سطح آگاهى نسبت به مسائلى مانند استفاده از كاله ايمنى، جلوگيرى از رانندگى درحالت 
مستى و قابل رؤيت بودن در بين 25000 جوان در مدارس و دانشكده هاى نيجر كمك كرده است. فوندى ما بورى با تالش هاى حمايت شونده 

خود در تأثيرگذارى بر دولت براى تشديد اعمال قانون استفاده از كاله ايمنى براى موتورسيكلت سواران نيز موفق  بوده است. 
پيام اصلى: از مراجعه و گفتگو با حاميان مالى نهراسيد: با حمايت آنها، پيام شما به تمام نقاط كشور مى رسد.

 ong.fondeimadeimabori@gmail.com و chilien2004@yahoo.fr براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت هاى
مراجعه فرماييد.

1- Fondi Ma Bori            2- FIA Foundation for the Automobile and Society            3- The Royal Society for the Prevention of Accidents            4- Top Ten Tips to Stay Within the Limit)
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اطالعات بيشتر:

انجمن سلطنتى پيشگيرى ازحوادث درانگلستان  ده توصيه عالى براى رعايت سرعت مجاز  را تهيه كرده است، كه دربخش منابع وب سايت يورز قابل دسترس مى باشد.
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واقعيت 1  
چرا؟

واقعيت 2  
چرا؟

واقعيت 3  

چرا؟



بخش 1
عوامل اصلى خطر

 

مصرف الكل و مواد مخدر
مصرف الكل و مواد مخدر توسط كاربران راه موجب باال رفتن ميزان سـوانح رانندگى 
مى شود. اين مواد بر رفتار و قوه تشخيص انسان اثر مى گذارند. هيچ فردى براى جلوگيرى 
از پيامدهاى آن آنقدر ماهر، بزرگ يا باهوش نيست. پرسش و پاسخ هاى زير به تشريح 

بيشتر اثرات الكل و برخى مواد مخدر كمك مى كند.

سوال: الكل چگونه بر رانندگى تأثير مى گذارد؟
پاسخ: حتى مقدار كم الكل مى تواند اثرات زير را داشته باشد:

-  هماهنگى ضعيف:  انجام بيش از يك كار در يك زمان را با مشكل مواجه كرده و هدايت ماشين را دشوار مى كند.

-  واكنش ديرهنگام:  هنگام وقوع حادثه اى غيرمنتظره واكنش را كندتر مى كند (ماشينى از بغل به شـما نزديك مى شود، 
فردى از خيابان عبور مى كند)

- ارزيابى ضـعيف:  ارزيابى عمــلكرد شما و ديگران (ازجمله سرعت، فاصله و حركت) و همچنين ارزيابى خطرات را دشوار مى كند.
- كاهش تمركز حواس، حافظه، قدرت ديد و شنوايى: تمركز كامل بر راه پيش رو، قطع ارتباط شما با آنچه كه در ناحيه 

ديد جنبى شما اتفاق مى افتد، و همچنين قطع ارتباط شما با چيزهايى كه مى بينيد و مى شنويد.
-  حس اعتماد به نفس كاذب و بيش از حد روى توانايى ها حساب كردن: حس اعتماد به نفس بيشتر و تن دادن به 

خطراتى كه شما معموالً از آنها پرهيز مى كنيد.

تركيب توانايى كاهش يافته و ريسك پذيرى باال، تركيبى پر خطر است.

سوال: چرا الكل اين اثر را دارد؟
پاسخ: الكل كند كننده سيستم عصبى يا يك « آرام بخش» است. الكل اثرى بى حس كننده بر روى مغز دارد كه 

آن را كندتر و قدرت تمركز فكر را كاهش مى دهد.

سوال: چقدر طول مى كشد تا اثر الكل ظاهر شود؟
پاسخ: پس از اين كه الكل وارد خون شما شد، فقط 10 دقيقه طول مى كشد تا به مغز شما برسد.

سوال: چقدر مى توانم الكل مصرف كنم؟
پاسخ: براى ايمن ماندن، هنگام رانندگى به هيچ وجه الكل مصرف نكنيد. تحقيقات نشان مى دهد كه يك پيك 
مشروب الكلى خطر مرگ يا آسيب شديد را تا پنج برابر افزايش مى دهد. شما نبايد تا حد مستى الكل بخوريد به 
طورى كه رانندگى شما را تحت تأثير قرار دهد. با مصرف الكل توانايى هاى رانندگى شما كاهش مى يابد، حتى اگر 
احساس كنيد حالتان كامالً عادى است. اگر شما بيدار هستيد و مى توانيد با دوستان خود صحبت كنيد، اين بدان 

معنا نيست كه شما مى توانيد بدون هيچ خطرى رانندگى كنيد.

سوال: چه چيزى مى تواند به كاهش غلظت الكل در خون من كمك كند؟
پاسخ: تنها عالج الكل زمان است. گذر زمان موجب مى شود بدنتان الكل را تجزيه كند. كبد الكل را با سرعتى قريب 

به يك پيك استاندارد در ساعت تجزيه مى كند.
يك پيك استاندارد محتوى حدود 10 گرم الكل است. رستوران ها معموالً الكل را در گيالس هايى كه پيك استاندارد 
آنها مشخص است سرو مى كنند. با وجود اين، شراب معموالً درگيالس هايى با حجم 140 ميلى ليتر يا 200 ميلى ليتر 
فروخته مى شود. يك گيالس 200 ميلى ليترى شراب محتوى قريب به دو پيك استاندارد است. گيالس هاى مورد 
استفاده در خانه احتماالً بزرگ تر از اندازه پيك استاندارد هستند. بعضى وقت ها، برچسب هاى روى بطرى ها يا 

قوطى هاى مشروبات الكلى تعداد پيك هاى استاندارد محتوى خود را نشان مى دهند.
ورزش كردن، نوشيدن قهوه، دوش گرفتن با آب سرد، استفراغ، هواى تازه و چيزهاى ديگر مى تواند باعث هوشيارى 

بيشتر شما بشوند، اما غلظت الكل خون شما را كاهش نخواهند داد.

رويدادهاى مهم 
پروژه: مادروگادا ويوا (طلوع زنده) 

ويدا اورجنته (زندگى ضرورى)
مكان: برزيل

ايده اصلى: تشويق جوانان اهل
كلوپ و ميهمانى به اينكه درست فكر كرده

و پيش از رانندگى الكل يا مواد مخدر مصرف نكنند.

نحوه اجراى پروژه:  صحبت كردن با جوانان درباره الكل و مواد مخدر و ايمنى راه آسان نيست. ويدا اورجنته از روش آموزش همتايان 
استفاده كرد: جوانان با جوانان درباره عدم رانندگى درحال مستى به شيوه دوستانه و غير آمرانه صحبت مى كنند.

پيام اصلى: صحبت كردن با جوانان برطبق معيارهاى خودشان، شيوه اى مؤثر براى رساندن پيام هاى ايمنى راه است.

براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت هاى  www.vidaurgente.org.br  و vidaurgente@vidaurgente.org.br مراجعه 
كنيد.

1- Blood Alcohol Concentration (BAC)            2- Breathalyser            3- Madrugada Viva            4- Vida Urgente

غلظت الكل خون،  مقدار الكل 
موجود در خون  است. غلظت 

الكل خون را مى توان با استفاده از 
واحدهاى مختلف حجم و جرم 

نشان داد. براى مثال، غلظت الكل 
خون 0.05 گرم در100 ميلى 

ليتر يعنى، در هر 100 ميلى ليتر 
خون 0.05 گرم الكل وجود دارد. 
بسيارى از كشورها براى كاستن 

آسيب هاى ناشى از حوادث 
رانندگى،  محدوديت هاى غلظت 

الكل خون را در مورد رانندگان 
اعمال  مى كنند. پليس مى تواند 

هر راننده اى را براى بررسى 
غلظت الكل خونش متوقف كند. 
همه آنچه كه رانندگان بايستى 

انجام دهند دميدن به داخل 
دستگاهى است كه مستى آزما 

ناميده مى شود. اين دستگاه 
ميزان الكل موجود درخون 
رانندگان را نشان مى دهد. 

آيا مى دانستيد
كه ...؟

رانندگانى كه غلظت الكل خون 
آنها 0.05 گرم در 100 ميلى ليتر 

است، احتمال تصادفشان 40 
درصد بيشتر از كسانى است كه 

هيچ الكلى مصرف نكرده اند.
ميزان تصادف (در رانندگانى كه) 

غلظت الكل خون  (آنها) 0.1 گرم 
در 100 ميلى ليتر است، تقريباً 

چهار برابر بيشتر است، و حتى در 
غلظت الكل خون 0.15 گرم در 

100 ميلى ليتر يا بيشتر به بيست 
برابر هم مى رسد.

1

2

3

4
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بخش 1
عوامل اصلى خطر

 

 

 

 

 

 

آيا مى دانستيد 
كه...؟

غلظت الكل خون بر شدت آسيب 
ديدگى نيز تاثير مى گذارد. 

رانندگانى كه ميزان الكل خونشان 
بيش از 0.15 گرم در 100 ميلى 

ليتر است، احتمال مرگشان در 
يك سانحه رانندگى نسبت به 
رانندگانى كه هوشيار هستند، 

درحدود دويست برابر مى باشد.

آيا مى دانستيد 
كه...؟

مصرف الكل بر روى تمام كاربران 
راه ازجمله موتورسيكلت سواران 

تأثيرگذار است. در رابطه با 
موتورسيكلت سواران، داشتن 

غلظت الكل خون بيش از 0.05 
گرم در 100 ميلى ليتر، درمقايسه 

با غلظت الكل خون صفر، خطر 
تصادف شان را تا چهل برابر 

افزايش مى دهد.

آيا مى دانستيد 
كه...؟

نوشيدن قهوه يا نوشابه هاى 
انرژى زا از تأثير الكل بر بدن شما 

نمى كاهد. اين كار ممكن است 
حس هوشيارى شما را افزايش 
دهد، اما به تدريج اثر آن از بين 

رفته و در ميانه سفر خسته و 
خواب آلود مى شويد.

سوال: تا حدى كه نفسم بوى الكل ندهد، مى توانم مشروب بنوشم و رانندگى كنم؟
پاسخ: خير. الكل در واقع بدون بو است. آنچه كه شما تصور مى كنيد بوى بد الكل است، بوى چيزهايى است كه به 
نوشيدنى هاى الكلى افزوده مى شود. بنابراين، اگر نفس شما بوى الكل نمى دهد به اين معنى نيست كه در بدن شما 

الكل وجود ندارد و شما ايمن هستيد.

سوال: مصرف داروها يا مواد مخدر چه تأثيرى بر رانندگى دارد؟
پاسخ: دارو ها و مواد مخدر براساس نوعشان تأثير متفاوتى بر رانندگى خواهند گذاشت:

 

 

- داروهايى از قبيل كدئين و بنزوديازپين ها (قرص هاى خواب، آرام بخش ها و داروهاى ضد اضطراب) موجب حواس 
پرتى و همچنين ضعف هماهنگى و تشخيص شده و توانايى كنترل وسيله نقليه را كاهش مى دهند.

- آمفتامين ها، اكستازى و كوكائين « داروهاى نشاط آور» يا محرك هستند: اين داروها باعث مى شوند حس 
هوشيارى و انرژى زياد به مصرف كنندگان دست بدهد. ازاين رو، با وجود آنكه مهارت هاى رانندگى آنها كاهش يافته 
است تندتر و جسورانه تر رانندگى كرده و بيشتر خطر مى كنند: آنها توانايى كمترى براى كنترل وسيله نقليه، تشخيص 

فاصله ها، هماهنگ كردن اعمال خود و گرفتن تصميم هاى منطقى دارند.

- مصرف كنندگان حشيش احساس آرامش و سرخوشى مى كنند. آنها « مست» و «پاتيل» هستند. اين حالت در 
رانندگى يعنى زمان واكنش آنها طوالنى تر شده، هماهنگى آنها كاهش يافته و حافظه آنها تحت تأثير قرار مى گيرد.

سوال: نظر شما درباره تأثير تركيب الكل و مواد مخدر چيست؟
پاسخ: استفاده از مواد مخدر به همراه نوشيدن الكل يا بعد از آن به هيچ وجه ايده خوبى نيست. احتمال تصادف افرادى 
كه الكل و مواد مخدر را با هم مصرف مى كنند، دو برابر بيشتر از كسانى است كه فقط الكل مى نوشند. احتمال 
آسيب ديدگى رانندگانى با غلظت الكل خون بيش از 0.08 گرم در 100ميلى ليتر كه مواد مخدر و الكل را باهم مصرف 

مى كنند، در يك سانحه رانندگى صد برابر بيشتر است. 

 به ياد داشته باشيد...
- اگر مشروب خورديد، رانندگى نكنيد. چون حتى يك پيك، عملكرد رانندگى شما را تحت تأثير قرار خواهد داد.

- قبل از بيرون رفتن، راه هاى جايگزين براى برگشتن به خانه در نظر بگيريد: ( مثالً) كسى را كه مشروب نخورده است انتخاب 
كنيد؛ از وسايل نقليه عمومى استفاده كنيد؛ تاكسى بگيريد؛ شب را  در همانجا بمانيد؛  از والدين يا يك بزرگسال ديگر بخواهيد 

كه درصورت امكان با ماشين دنبال شما بيايند و غيره.
- يك برنامه جايگزين داشته باشيد تا درصورت خوب پيش نرفتن برنامه اولتان ، بدانيد كه چه كار بايد بكنيد.

رويدادهاى مهم 

پروژه: مه سفيد - تيم الرت 
مكان: هلند

ايده اصلى: جلب توجه جوانان در
جشنواره هاى موسيقى

نحوه اجراى پروژه: جوانانى از تيم الرت، كمپين مه سفيد را بوجود آوردند، كه كمپينى درباره خطرات مصرف مواد مخدر و الكل در رانندگى 
است. آنها در جشنواره هاى موسيقى شركت كرده و با شركت كنندگان جوان صحبت كرده و ابزارها (گجت هايى) را در تأييد و تقويت پيامشان 

توزيع كردند. اين كمپين از سال 2008 آغاز به كار كرده و هرساله با 97000 نفر ارتباط برقرار مى كند.
پيام اصلى: اشاعه افكار يا مفاهـيم نو در بين مردم كار دشـواريست. براى صـحبت كردن با جوانان درمحيط هايى كه آنها احسـاس راحتى 

مى كنند، وقت بگذاريد. 
براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت هاى info@teamalert.nl  و www.teamalert.nl  مراجعه كنيد.

1- De Witte Waas              2- TeamAlert
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بخش 1
عوامل اصلى خطر

 

 

 

 

عدم استفاده از كاله هاى ايمنى
بدن شما روى موتورسيكلت يا دوچرخه اى كه هيچ بدنه فلزى براى محافظت از شما نداشته 
و هيچ كمربند ايمنى براى نگه داشتن شما روى صندلى خود ندارد به كلى در معرض خطر 
است. بيشتر صدمات ناشى از تصادفات موتورسيكلت، صدمات ناحيه سر هستند. در 
كشورهاى اروپايى، حدود 75 درصد از مرگ و مير موتورسيكلت سواران ناشى از آسيب هاى 
ناحيه سر است. اين رقم در برخى كشورهاى كم درآمد و درآمد متوسط به 88 درصد مى رسد. 
آثار صدمات ناحيه سر كه منجر به مرگ نمى شوند، ممكن است تا مدت هاى زياد باقى بماند.
استفاده از كاله ايمنى مؤثرترين روش محافظت از خودتان است. با اين حساب، چرا اين همه موتورسـيكلت سوار و 
دوچرخه سوار بدون استفاده از كاله ايمنى توى جاده راه مى افتند؟ در زير به انواع مختلف باورهاى غلط و رايج و 

توضيحاتى درباره واقعيات اشاره مى كنيم.

باور نادرست: كاله هاى ايمنى فقط كاله هستند، پس نمى توانند از سر محافظت كنند. 
واقعيت: برخالف ساير كاله ها، كاله هاى ايمنى داراى چهار جزء اصلى هستند كه در كنار هم از سر در برابر آسيب ها 
محافظت مى كنند: پوسته سخت خارجى؛ آسترى جذب كننده ضربه؛ بالشتك راحتى؛ و سيستم نگه دارنده (با بند چانه) 
براى بستن. فقط كاله هاى ايمنى كه مورد آزمايش ضربه قرار گرفته و تأييد شده اند و استانداردهاى دولتى خاصى را براى 

ايمنى گذرانده اند بايد مورد استفاده قرار گيرند.

باور نادرست: كاله هاى ايمنى مانع ديد شما مى شوند. 
واقعيت: كاله هاى ايمنِى تمام صورت، ممكن است كه هنگام نگاه كردن به پايين قدرت ديد شما را كاهش دهند، اما 
اين مساله چندان اهميتى ندارد. آنچه مهم است اينست كه شما بتوانيد آنچه را كه در اطرافتان، يعنى ديد جنبى تان 
رخ مى دهد را ببينيد و زمانى كه شما از كاله ايمنى استفاده مى كنيد، اين مساله تحت تأثير قرار نمى گيرد. كاله هاى 

ايمنى كامالً شما را قادر مى سازند تا آنچه كه درمحيط پيرامونى شما اتفاق مى افتد را ببينيد.

باور نادرست: كاله هاى ايمنى مانع از شنيدن عالئم خطر مى شود، بنابراين شما بدون كاله ايمنى ايمن تر هستيد.  
واقعيت: كاله هاى ايمنى سر و صداها را كاهش مى دهد، اما آنها را حذف نمى كند. آزمايش ها نشان داده اند كه هنگام 
استفاده از كاله ايمنى همه صداها به وضوح شنيده مى شوند، پس نه تنها نبايد درباره نشنيدن هرگونه عالئم خطرى 
نگران باشيد، بلكه در واقع كاله هاى ايمنى مى توانند از گوش هاى شما در برابر صداى باد و آسيب پرده گوش كه در 

سرعت هاى بيش از 100 كيلومتر در ساعت رخ مى دهد، محافظت كنند.

باور نادرست: هنگامى كه شما با سرعت كم حركت مى كنيد، استفاده از كاله ايمنى اهميت ندارد. 
واقعيت: حتى در سرعت هاى كم، شدت برخورد سر شما با سطح ديگر، مى تواند منجر به صدمات شديد شود.

آيا مى دانستيد 
كه...؟

در بسيارى از كشورهاى كم 
درآمد و با  درآمد متوسط، بيشتر 

مرگ و مير ناشى از سوانح 
رانندگى در ميان موتورسيكلت 

سواران است. به عنوان نمونه، 27 
درصد از مرگ ومير ناشى از 

حوادث رانندگى در هند در ميان 
كاربران دوچرخ هاى موتورى رخ 

مى دهد. اين رقم در تايلند 
بين 70 تا90 درصد و درمالزى 

60 درصد است.

آيا مى دانستيد 
كه...؟

موتورسيكلت ها وسيله نقليه 
اصلى مورد استفاده براى حمل و 
نقل در بسيارى ازكشورهاى كم 
درآمد و با درآمد متوسط است. 
براى مثال، در هند 69 درصد از 
تعداد كل وسايط نقليه موتورى، 

دوچرخ هاى موتورى از قبيل 
موتورسيكلت ها هستند.

براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت هاى
www.asiainjury.org / www.helmetvaccine.org

مراجعه كنيد.
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بخش 1
عوامل اصلى خطر

 

رانندگى با حواس پرت
رانندگى و تمركز بر روى چند موضوع به طور همزمان درتضاد هستند. حتى براى 
رانندگان ماهر و با تجربه، رانندگى ايمن مستلزم استفاده از بيشترين ( اگرنه تمام ) 

قابليت ذهنى است: پرت شدن حواس شما درحين رانندگى طولى نمى كشد. 

براى مثال، هنگامى كه با تلفن همراه صحبت مى كنيد، با يك دستتان گوشى را نگه مى داريد؛ حواستان به 
مكالمه تان است؛ توجه تان به صداهايى است كه از گوشى مى آيد؛ و اگر چه چشم هاى تان به جاده است، 
ولى آنچه را كه در اطراف شما رخ مى دهد را « نمى بينيد. » استفاده از هندزفرى مشكل را حل نخواهد 
كرد. شما بازهم ناگزيريد دكمه اى را براى جواب دادن به تلفن فشار دهيد؛ توجه شما همچنان به صداى 
شخصى است كه با شما صحبت مى كند، ذهن شما آنچه را كه مى شنويد پردازش مى كند، و شما درباره 
آنچه كه مى خواهيد بگوييد فكر خواهيد كرد. تنها (عامل) حواس پرتى كه شما از آن خوددارى كرده ايد 

اين است كه مجبورنيستيد گوشى تلفن را در دست تان نگه داريد.
 در نتيجه رانندگانى كه از گوشى تلفن براى صحبت كردن، ارسال پيامك يا جسـتجوى اينترنتى استفاده 
مى كنند، براى ماندن در الين مناسب، تشخيص هرگونه تغييرى در اطراف خود و واكنش به موقع از توانايى 
كمترى برخوردار هستند. همچنين رانندگانى كه با تلفن صحبت مى كنند، به احتمال زياد از سرعت مجاز 
تخطى كرده و نمى توانند سرعت ثابت را حفظ كنند. رانندگان اغلب هنگام ارسال پيامك با سرعت كمترى 
رانندگى مى كنند، اما به خاطرتعلل در واكنش و عدم توانايى آنها در حفظ موقعيت خود در الين مناسب و 

ارزيابى شرايط تردد، هنوز ارسال پيامك درحين رانندگى را بسيار پرخطر مى سازد.

 

 

آيا مى دانستيد 
كه...؟

به جاى اينكه به جاده نگاه كنيد، 
براى ارسال پيامك، چك كردن 

ايميل و جستجوى اينترنتى 
مجبوريد به گوشى تان نگاه كنيد، 
مى تواند بيش از مصرف حشيش 

توانايى رانندگى شما را تحت 
تأثير قرار دهد.

حواس پرتى ديدارى: 
زمانى است كه شما حتى براى يك لحظه 

چشم از جاده برمى داريد.

حواس پرتى شنيدارى:
زمانى است كه توجه شما به آنچه كه به 

آن گوش مى دهيد جلب مى شود.

حواس پرتى فيزيكى:
زمانى است كه شما دست ازفرمان بر 

مى داريد.

حواس پرتى شناختى:
زمانى است كه حواستان به رانندگى 

نيست وخطرناك ترين مورد براى وقوع 
سانحه رانندگى است.

رويدادهاى مهم 

پروژه: روى موج ترافيك 
مكان:  انگلستان

ايده اصلى: تبليغ پيام ضد حواس پرتى به
عابران پياده جوان

نحوه اجراى پروژه: روى موج ترافيك پيام ايمنى جاده خود را به صورت بر خط پخش مى كند. اين پروژه از ويدئوهاى ويروسى يا وايرال 
ويديو و شبكه هاى برخط براى رساندن خالقانه پيام ها استفاده مى كند. يكى از معروف ترين ويدئوهاى آن كه به مدت 40 ثانيه است، در رابطه 
با جوانانى است كه  با گوش دادن به موسيقى حواسشان از راه پرت مى شود. اين پروژه براى برگزارى كارگاه ها، به صورت كامالً رايگان، با مدارس 

همكارى مى كند.
پيام اصلى: شروع پروژه ايمنى جاده، به ويژه با استفاده از ابزارهاى برخط، نبايد خيلى دشوار باشد. درباره پيام هاى خالقانه ايمنى راه فكر كنيد؛ 

اين پيام ها به راحتى به خاطر سپرده مى شوند.
براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت هاى c.co.uk�www.tuneintotra و c.co.uk�info@tuneintotra  مراجعه كنيد.

براى كسب اطالعات بيشتر
استفاده از تلفن همراه: مشكل روزافزون حواس پرتى رانندگان. ژنو، سازمان بهداشت جهانى، 2011، كه در بخش منابع در وب سايت يورز قابل دسترس است.

1- Tune into Traffic

1

آيا مى دانستيد كه...؟
چهار نوع حواس پرتى وجود دارد:

1
2
3
4

2
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بخش 1
عوامل اصلى خطر

1- Awladna

 

 

 

 

 

 

 

 

خستگى
 

اينكه خودتان را متقاعد كنيد كه عليرغم خستگى هنوز مى توانيد بر روى جاده 
تمركز كنيد كار آسانى است. فقط افراد سالمند و رانندگان كاميون پشت فرمان 

خوابشان مى برد، درست است؟
متأسفانه، اين موضوع حقيقت ندارد. تحقيقات نشان داده است كه خستگى، 
جوانان را نيز تحت تأثير قرار داده و با كندكردن زمان واكنش، كاهش سطح 

هوشيارى و كاهش قدرت ارزيابى، موجب بروز تصادف مى شود. 

خوشبختانه، خستگى معموالً به طور ناگهانى شروع نمى شود. عالئم هشداردهنده اى وجود دارند كه اگر 
جدى گرفته شوند مى توانند جان شما و ديگران را نجات دهند.

وقتى خوابمان مى آيد، سعى مى كنيم كارهاى مختلفى براى غلبه بر خستگى انجام دهيم:

- قهوه يا نوشيدنى هاى كافئين دار مى نوشيم يا قرص كافئين مصرف مى كنيم؛
- پنجره ها را باز كرده يا دستگاه تهويه مطبوع يا پنكه را روشن مى كنيم؛

- با مسافران ديگر در ماشين صحبت مى كنيم؛
- غذا مى خوريم؛

- براى قدم زدن يا ورزش توقف مى كنيم؛
- به موسيقى بلند گوش مى كنيم؛

مساله اينست كه هيچ يك از اين كارها مؤثر واقع نمى شود. اين اقدامات ساده و آنى ممكن است براى 
مدت خيلى كوتاه موجب تقويت توان يا هوشيارى شما شود، اما اثر آنها به زودى از بين رفته و شما به اندازه 
قبل و شايد هم بيشتر احساس خستگى و خواب آلودگى مى كنيد. تنها كار مؤثر اينست كه، پيش از سفر 

به اندازه كافى بخوابيد. و براى رفع خستگى، هميشه بين راه، خواب كوتاهى داشته باشيد.

سفرهايتان را طورى برنامه ريزى كنيد كه قبل از زمان معمول بيدارى و بعد از زمان معمول 
خوابتان رانندگى نكنيد. 

قبل از رانندگى، خواب شبانه خوبى داشته باشيد.

قبل از سفر، برنامه ريزى كنيد.
هنگام رانندگى براى مدت طوالنى، استراحت هاى منظم داشته باشيد و زمانى كه خسته 

شديد در مكانى امن كنار بكشيد و استراحت كنيد.

در صورت امكان، در طول روز رانندگى كنيد.

اگر داروهاى خواب آور مصرف مى كنيد، سفر خود را به تعويق انداخته، از دوستتان بخواهيد 
كه شما را برساند، يا با اتوبوس، قطار يا تاكسى برويد.

توصيه هايى براى ايمن ماندن

 

 
 

آيا مى دانستيد 
كه...؟

وقتى احساس خستگى مى كنيد 
يا خوابتان مى آيد، پيش بينى 
اين كه چه موقع به خواب 
مى رويد تقريباً ناممكن است.

عالئم خستگى

- پشت سر هم خميازه مى كشيد
- چشم هاى شما احساس درد و خستگى مى كند

- بى حوصله، عصبى، يا بى قرار هستيد
- واكنش تان طول مى كشد
- تمركز حواس مشكل است

- آينه هاى ماشين خود را  به طور مرتب بررسى  
نمى كنيد

- از الين خود خارج مى شويد
- ســرعت رانندگى شما ثابت نيســت، متوجــه 

مى شويد كه سريع تر يا آهسته تر مى رانيد
- به طور ناگهانى ترمز مى كنيد
- خروجى يا پيچ را رد مى كنيد

- دچار "توهم ديدارى" مى شويد
- به زحمت مى توانيد سر خود را باال نگه داشته يا 

چشمان خود را باز نگه داريد

رويدادهاى مهم 

پروژه: اوالدنا ، "كودكان ما"
مكان:  عمان

ايده اصلى: باال بردن سطح آگاهى در بين
والدين و كودكان درباره خطراتى كه كودكان

درجاده ها با آن مواجه هستند.

نحوه اجراى پروژه:  اوالدنا، گروهى از جوانان عالقمند هستند كه، با توجه به اهميت مهار كودكان در صندلى هاى خودرو و مراقبت نزديك 
از آنها در اطراف جاده ها، يك آگهى سه دقيقه اى ساختند. آنها پولى نداشتند و براى تهيه دوربين فيلم بردارى حرفه اى و استوديو از دوستان 
خود كمك گرفتند و به دور و اطراف شهر رفتند و مردم را متقاعد كردند كه به آنها اجازه بدهند از مغازه ها و خانه هايشان فيلم بردارى كنند. 

آگهى آنها در جشنواره فيلم مسقط در عمان برنده جايزه شد. مى توانيد اين فيلم را در يوتيوب تماشا كنيد:
 www.youtube.com/watch?V=B64cSxWa8g0

پيام اصلى: براى گروهى از جوانان سخت كوش و متعهد، هيچ كارى ناممكن نيست. با خالقيت و همكارى مى توانيد بسيارى از موانع را از 
ميان برداريد.

براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت  www.awladnaoman.org مراجعه كنيد.

1
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بخش 1
عوامل اصلى خطر

قابل رؤيت بودن
 

قانونى بسيار ساده براى استفاده از راه:

ببيــن و ديــده شــو!
اگر قادر نباشيم جاده پيش رو و آنچه كه در آن است را ببينيم، بعيد است بتوانيم از سوانح رانندگى پيشگيرى كنيم. زمانى كه عابران پياده و دوچرخه سواران با 
وسايط نقليه موتورى به طور مشترك از جاده استفاده مى كنند، به ويژه زمانى كه نور خيابان كم است، خطر اينكه ديده نشوند زياد است. اقدامات ساده اى مثل 

پوشيدن لباس رنگى و استفاده از لوازم فرعى و قطعات دوچرخه با رنگ هاى تند مى تواند شما را براى همه كاربران جاده قابل رؤيت سازد.
به كارهايى كه راوى و جنى  براى قابل رؤيت و ايمن بودن انجام مى دهند توجه كنيد.

 

 
 

 

1- Ravi           2- Jenny           3- DRL

راوى- دوچرخه سوار
1. شب نماهاى جلو، عقب و چرخ

2. چراغ هاى دوچرخه
3. كت يا جليقه بازتاب دهنده نور

جنى- عابر پياده
1. لباس با رنگ هاى سفيد يا روشن

2. لباس بازتاب دهنده نور
3. جنى در جهت مخالف  تردد وسايل نقليه

و در جايى كه روشنايى مناسب دارد راه مى رود.

3

1

1
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آيا مى دانستيد 
كه...؟

به دليل اندازه و شكل 
دوچرخ هاى موتورى، ديدن 

آنها نسبت به ساير وسايط 
نقليه موتورى دشوارتر است و 
حتى در روز روشن به خوبى 

قابل رؤيت نيستند. براى 
مثال، بيشتر تصادفات 

موتورسيكلت در مالزى طى 
ساعات روز رخ مى دهد.

آيا مى دانستيد 
كه...؟

چراغ هاى روشنايى در روز  كه 
در جلوى وسايط نقليه موتورى 

استفاده مى شوند، قابليت 
رؤيت را در هنگام رفت و آمد 

طى ساعات روز افزايش 
مى دهند.

آيا مى دانستيد 
كه...؟

پژوهش هاى كشورهاى 
اروپايى حاكى از آنست  كه 

يك سوم از تلفات و خسارات 
عابران پياده به خاطر اين بوده 

است كه آنها به سختى 
مى توانستند وسيله نقيله اى 

كه با آنها برخورد كرده است را 
ببيند، در حالى كه دو پنجم از 
رانندگان در ديدن عابران پياده 

مشكل داشته اند.

آيا مى دانستيد 
كه...؟

 استفاده از كاله هاى ايمنى 
سفيد رنگ موجب مى شود 

موتورسواران و دوچرخه 
سواران بهتر ديده شوند.

3
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بخش 2 
برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى ايمنى راه
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بخش 2
از كجا شروع كنيم

از كجا شروع كنيم
اكنون كه شما درباره بحران جهانى ايمنى راه و عواملى كه سوانح رانندگى را افزايش 
مى دهد آگاهى بيشترى كسب كرده ايد، هدف ادامه اين كتابچه راهنما اين است كه در 
اقدام به ايمن تر ساختن راه ها به شما يارى برساند. اين صفحه، نحوه شروع كار را بررسى 

مى كند. 

سرمشق باشيد: ايمنى راه با خودتان آغاز مى شود 
اولين كارى كه انجام مى دهيد اين است كه براى محافظت از خود و ديگران در برابر آسيب ديدگى در راه ها اقدام كنيد. 
با ملزم كردن خود به رفتار ايمن، نشان دهيد كه به زندگى خود و ديگران احترام مى گذاريد. گاهى اوقات مشاهده عمل 
مسئوالنه شما براى همتايان تان كافى است تا خودشان آن كار را انجام دهند. براى مثال، شما مى توانيد با متعهد كردن 
خود به 10 نكته پيشنهادى فدراسيون بين المللى جمعيت هاى صليب سرخ و هالل احمر كارتان را آغاز كنيد. كارت 

تعهد  فدراسيون مذكور را در زير مالحظه كنيد.

پيام را منتشر كنيد 
پيام را منتشر كنيد 

براى صحبت كردن درباره ايمنى راه ها الزم نيست در اين زمينه متخصص بوده يا پاسخگو باشيد. اين پيام را در بين 
خانواده، دوستان، همكاران خود و هركس ديگرى كه مى شناسيد منتشر كنيد. اطالعات موجود در بخش اول اين 
كتابچه راهنما را همرسانى كنيد. تالش كنيد توضيح دهيد كه سوانح چگونه رخ مى دهند يا نشان دهيد كه چگونه 
برخى اقدامات ساده ايمنى راه بسيار مؤثر واقع مى شوند. تالش كنيد از ابزارهاى كمكى شنيدارى- ديدارى مثل 
عكس ها و نمايش هاى تصويرى براى فهماندن پيام خود بهره ببريد. به كارگيرى رويكردى سازنده كه زيركانه، 

طنزآميز يا خالق باشد احتماالً تاثير بيشترى داشته باشد.

با كسانى كه در اين زمينه فعاليت مى كنند رابطه برقرار كنيد
به دنبال كسانى بگرديد كه كارى براى ايمنى راه انجام مى دهند- اغلب فعاالن ناميده مى شوند- و ببينيد كه چگونه 
مى توانيد با آنها همكارى كنيد. سه روش عمده براى پژوهش شما وجود دارد: دولت، سازمان هاى غير دولتى و 
شركت هاى خصوصى. توصيه هاى الزم درباره شبكه سازى در صفحه 41 نمونه اى از سازمان هايى است كه مى توانيد 

دنبال كنيد.

به جنبش جهانى جوانان طرفدار ايمنى راه ها بپيونديد
جنبش رو به رشد جوانان طرفدار ايمنى راه وجود دارد كه متشكل از جوانانى مانند شماست. شما مى توانيد با مراجعه 
به وب سايت يورز به اين جنبش ملحق شويد. شما به منابع اطالعاتى مهمى براى كار خودتان هدايت مى شويد و به 
جوانان ديگرى در كشور، منطقه يا حتى در سراسر جهان مى پيونديد. شما مى توانيد عملكرد ديگران را مشاهده كرده 

و از تجارب آنها استفاده كنيد. 

در بخش مال من  (MINE) در وب سايت يورز ثبت نام كنيد 
اين سايت فرصتى براى شما فراهم مى آورد تا كارتان را براى مشاهده مردم جهان به نمايش بگذاريد. اسم خود يا 
سازمان تان را ثبت كنيد، پروفايل شخصى تان را درست كنيد، كار خود را شرح دهيد و مطالب كمكى از قبيل عكس ها و 

ويديوهاى خود را  در آن بارگذارى كنيد. 

10
تعهد
ايمــنى راه

متعهد مى شوم كه : 
از كمربند ايمنى استفاده كنم

بر روى موتورسيكلت از كاله ايمنى استفاده كنم
با سرعت مطمئن و فاصله متناسب با شرايط رانندگى كنم 

هنگام مستى يا مصرف مواد مخدر رانندگى نكنم
هنگام رانندگى از تلفن همراه استفاده نكنم 

به عنوان عابر پياده يا دوچرخه سوار قابل رويت باشم 
قوانين بزرگراه را بدانم و آنها را رعايت كنم

وسيله نقليه ام را در شرايط خوبى نگه دارى كنم 
براى وسيله نقليه اى كه مى رانم مجاز بوده و آموزش ديده باشم 

در صورت بروز حادثه بدانم چگونه واكنش نشان دهم 

فدراسـيون بين المللى جمعـيت هاى صليب سرخ و هـالل احـمر 

1- The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies & IRRC          2- Commitment Card

1

2
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بخش 2
پس از آغاز كار

پس از آغاز كار
اكنون كه حركت خود را آغاز كرده ايد، كارهاى زيادى وجود دارد كه مى توانيد انجام 
دهيد. در اين صفحه مجموعه كاملى از ايده ها براى ارتقاء پروفايل ايمنى راه وجود دارد. 
بخش بعدى، چگونگى تبديل هريك از اين ايده ها به يك پروژه موفق ايمنى راه را به 

تفصيل بيان مى كند. 

از طريق سياست گذاران و تصميم گيرندگان 
- به تصميم گيرندگان از طريق جلب توجه آنها به مشكالت ايمنى راه در ناحيه خودتان آموزش دهيد. 

- اعالميه جهانى جوانان طرفدار ايمنى راه  و اعالميه جوانان مسكو را به سياست گذاران و تصميم گيرندگان ارائه كرده و از اجراى آنها 
حمايت كنيد. 

 اعالميه ها را از بخش منابع وب سايت يورز تهيه كنيد.
- كتابچه هاى راهنماى اقدامات مناسب را كه به وسيله بخش همكارى ايمنى راه سازمان ملل منتشر شده است، به سياست گذاران 

ارائه كنيد. 
براى كسب اطالعات بيشتر درباره اين كتابچه هاى راهنما به صفحه 27 مراجعه كنيد. 

- داستان شخصى رهبرى را بيابيد كه مصيبتى خانوادگى مربوط به يك سانحه رانندگى يا آسيب ناشى از حوادث رانندگى را تجربه 
كرده است. 

از طريق جوانان 
- گردهمايى از جوانان به تبعيت از گردهمايى جهانى جوانان طرفدار ايمنى راه  برپا كنيد.

- درباره گردهمايى جهانى جوانان طرفدار ايمنى راه در بخش وب سايت يورز مطالعه كنيد. 
- كمپين هايى را براى افزايش آگاهى درباره خطرات رانندگى در حال مستى راه اندازى كنيد. 
- برنامه هايى را براى توزيع كاله ايمنى، لباس، كت يا جليقه هاى بازتاب دهنده نور اجرا كنيد. 

- مسابقات عكس، نقاشى، مقاله نويسى، يا انواع ديگرى از مسابقات را برگزار كنيد. 
- جلسات تعاملى افزايش آگاهى در مدارس و دانشكده ها برگزار كنيد. 

- پياده روى هاى ايمن بچه ها به طرف مدرسه كه با حضور دو بزرگسال همراه است را در مدارس تبليغ كنيد. 
- اين پيام را با استفاده از رسانه هاى اجتماعى از قبيل فيسبوك و توئيتر منتشر كنيد. 

از طريق قربانيان سوانح رانندگى و خانواده هاى آنها
- مراسمى از قبيل چند لحظه سكوت و شب زنده دارى با روشنايى شمع مختص قربانيان و نجات يافتگان برگزار كنيد. 

- بناهاى يادبود از قبيل باغ هاى يادبود، يادمان هاى كنار جاده و يادبودهاى اينترنتى را طى مراسمى معرفى كنيد. 
- روز جهانى يادبود قربانيان سوانح رانندگى را كه هرساله در روز يكشنبه سوم ماه نوامبر برگزار مى شود را گرامى بداريد. 

از طريق رسانه 
- كنفرانس هاى خبرى درباره اطالعات، گزارش ها و ابتكار عمل هاى جديد ايمنى راه

- ميزگردهاى راديويى يا تلويزيونى
- نامه هاى سرگشاده در رسانه هاى مطبوعاتى

- ضميمه هاى ويژه ى روزنامه 
- مناظره هاى پخش شده از تلويزيون

از طريق حضور گسترده عامه مردم 
- كمپين هايى براى تبليغ استفاده از كاله ايمنى و كمربند ايمنى و جلوگيرى از رانندگى در حال مستى و سرعت غير مجاز 

- تبليغات پيرامون نصب تابلوها و عالئم جديد در راه ها 
- آزمونى براى سنجش اطالعات عمومى ايمنى راه 

- تظاهرات خيابانى، نمايشگاه ها، راهپيمايى ها، كنسرت ها يا رويدادهاى ورزشى براى افزايش آگاهى درباره ايمنى راه و جمع آورى 
كمك هاى مالى براى پروژه هاى ايمنى راه

- نشان دادن طرزكار كمك هاى اوليه 

1- World Youth Declaration for Road Safety               2- Moscow Youth Declaration             3- UN Road Safety Collaboration             4- World Youth Assembly for Road Safety

2

3

1
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بخش 2
برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى ايمنى راه 

 

برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى ايمنى راه 
شما اكنون براى پذيرفتن نقش خود براى مرحله بعدى و به اجرا درآوردن ايده هايى مانند آنچه كه 
در صفحه قبلى مطرح شد، آماده ايد. در اين بخش، ما اطالعات مقدماتى براى كمك به شما در 
برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى ايمنى راه را در اختيارتان مى گذاريم. اگر براى اولين بار است كه در 
ايمنى راه مشاركت مى كنيد و مايليد كه كارتان را توسعه دهيد، يا قصد داريد كه در اين زمينه 

حرفه اى تر شويد، مى توانيد از اين اطالعات استفاده كنيد.

فرقى نمى كند كه شما گروهى از جوانان با انگيزه، انجمنى در مدرسه يا دانشگاه، يا حتى سازمانى غير دولتى باشيد. تنها راه تغيير 
اوضاع  براى جوانان در راه ها فعال شدن و آگاهى از اين نكته است كه شما مى توانيد تفاوت ايجاد كنيد. جوانان در سرتاسر جهان 

در ابتكار عمل هاى هيجان انگيز و خالقانه ايمنى راه پيشقدم هستند و شما امروز مى توانيد به آنها ملحق شويد!

پروژه چيست؟
پروژه مجموعه اى از فعاليت هايى است كه براى دستيابى به اهداف تعيين شده در زمانى معين و صرف هزينه اى مشخص به اجرا 
درمى آيد. پروژه گسترده تر از فعاليت و محدودتر از طرح است. فكر كردن درباره آنچه كه شما از نقطه نظر پروژه به دنبال آن هستيد 
براى ارائه روش كار ساخت يافته تر و تصويرى از نتايج و مسئوليت هاى مورد انتظار سودمند است. اين عمل در پيش بينى مسائل 

احتمالى به شما كمك مى كند و مهارت و تبحر شما را به همكاران و حاميان مالى نشان مى دهد.

چرخه ساده پروژه در تصوير باال، چهار مرحله موجود در هر پروژه را نشان مى دهد: شناسايى پروژه، برنامه ريزى، اجرا و ارزيابى. يك 
مرتبه به مرحله اجرا رفتن ممكن است وسوسه انگيز باشد، اما همانگونه كه در چند صفحه بعدى خواهيد ديد، هريك از اين چهار 

مرحله براى يك پروژه موفق حائز اهميت است.

جرا
ا برنامه ريزى

(آماده سازى)
رزيابى(آغاز)شناسايى

ا
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ى   
 ريز

شناسايى                       برنامه

ى)
ساز

    (آماده 
(آغاز)                             

جرا
ا

ارزيابى
مرحــله نخســت: شــناسايى پـروژه 

1- Global Road Safety Partnership            2- World Health Organization            3- FIA Foundation for the Automobile and Society             4- World Bank            
5- UN Road Safety Collaboration               6- Resources

3

ايده پروژه، طى مرحله شــناسايى پروژه شكل مى گيرد: شما روى مشكلى كه مى خواهيد به آن بپردازيد متمركز 
مى شويد. براى انجام اين كار، شما نياز به اطالعات داريد. ارزيابى وضعيت و ارزيابى شرايط ايمنى راه در ناحيه شما، 
روشى مناسب براى آغاز كار است. اين ارزيابى قبل از پيش برد هرگونه ابتكارعملى ضرورى است، زيرا امكان اتخاذ 
تصميمات مبتنى بر شواهد را درباره پروژه براى شما فراهم مى آورد. همچنين به شما كمك مى كند تا درباره كارى 
كه پيش از اين به انجام رسيده است آگاهى بيشترى كسب كنيد و بر اساس آن مى توانيد زمينه هاى محلى، از 
جمله عوامل فرهنگى و اجتماعى مؤثر بر شرايط، را شناسايى كنيد. با اتمام ارزيابى شما از وضعيت، مدارك و داليل 
الزم براى اجراى پروژه خود و همچنين اطالعات پايه اى كه مى تواند براى كنترل و ارزيابى كارتان مورد استفاده قرار 

گيرد را كسب خواهيد كرد.
ارزيابى وضعيت چه اطالعاتى را در بر مى گيرد؟

هر اندازه كه مى توانيد درباره وضعيت ايمنى راه در ناحيه خودتان در محدوده زمانى و مالى معين اطالعات 
گردآورى كنيد. نخست، اين كار بايد اطالعاتى را درباره آنچه كه در راه هاى ناحيه شما رخ مى دهد و چرايى آن در 

بر داشته باشد، براى مثال:
- تعداد آسيب ديدگان و مرگ و مير ناشى از سوانح رانندگى در يك دوره زمانى مشخص چند نفر است؟

-  چند درصد از جوانان تحت تأثير قرار مى گيرند؟
- علل اصلى آسيب هاى ناشى از حوادث رانندگى در بين جوانان چيست؟

- آيا هيچ طرح مناسـبى براى پرداختن به اين مشـكالت وجود دارد؟ اگر پاسـخ بله است، چه كسى آنها را اجــرا 
مى كند و تا چه اندازه مؤثر واقع مى شوند؟ اگر پاسخ نه است، دليل آن چيست؟

- چه قوانين و تدابيرى درباره كمربند ايمنى، كاله ايمنى، سرعت و رانندگى در حال مستى وجود دارد؟
- نظرافراد جامعه درباره مسائل ايمنى راه چيست؟

- عوامل اجتماعى و فرهنگى كه مسائل ايمنى راه را تحت تأثير قرار مى دهند چه هستند؟
براى مثال، آيا رانندگى در حال مستى به لحاظ اجتماعى رفتار پسنديده اى است؟

آيا استفاده از كاله ايمنى يا كمربند ايمنى « ناخوشايند» قلمداد مى شود؟

همچنين آشنايى با دست اندركاران دخيل حائز اهميت است: تمام كسانى كه از راه ها استفاده و نگهدارى مى كنند، 
يا فعاليت هاى مرتبط با حمل و نقل انجام مى دهند. با نگاشتن فهرستى از اين افراد و گروه ها در ناحيه خودتان 
شروع كنيد. شما به برخى از ايده هاى فوق پى خواهيد برد و همچنين مى توانيد از بحث توصيه هاى الزم درباره 

شبكه سازى در صفحه 41 اطالعات بيشترى كسب كنيد.
تعدادى سوال وجود دارد كه شما مى توانيد براى كمك به درك بهتر موضوع بپرسيد:

- اين دست اندركاران چه نقشى را ايفا مى كنند؟ اهداف و فعاليت هاى اصلى آنها چيست؟
- آنها چه منافعى را، در صورت وجود، در پروژه ايمنى راه براى جوانان دنبال مى كنند؟

- آنها چه نوع تأثيرى بر روى جامعه يا ساير دست اندركاران دارند؟
- آيا زمينه هاى بالقوه اى براى همكارى وجود دارد؟ شما چگونه مى توانيد براى بهبود ايمنى راه با آنها همكارى كنيد؟ 

برخى از دست اندركاران ايمنى راه

نكته: قبل از شروع ارزيابى تان، ناحيه يا منطقه خاصى را براى پروژه خود تعيين كنيد، و هر اندازه كه مى توانيد 
اطالعات خاص آن منطقه را مدنظر قرار دهيد. بررسى نواحى خوب تعريف شده و كوچك تر آسان تر است.

نكته: دست اندركاران مى توانند در فراهم كردن اطالعات درباره وضعيت ايمنى راه در ناحيه شما كمك كنند و 
 همچنين درباره نقش خودشان اطالعات بيشترى را در اختيار شما قرار دهند.

براى كسب اطالعات بيشتر 
رهنمودهاى الزم درباره ارزيابى وضعيت براى موضوعات خاص را مى توانيد در كتابچه هاى راهنماى اقدامات مناسب كه در زير 
فهرست بندى شده است پيدا كنيد. اين كتابچه ها با مشاركت بخش همكارى جهانى ايمنى راه ، سازمان بهداشت جهانى، بنياد 
اتومبيلرانى و جامعه وابسته به فدراسيون بين المللى اتومبيلرانى و بانك جهانى تهيه شد تا به دولت ها در انجام برخى از 

پيشنهادهاى گزارش جهانى درباره پيشگيرى از آسيب ناشى از سوانح رانندگى كمك كند.
كمربندهاى ايمنى و مهاركننده هاى كودكان: كتابچه راهنماى ايمنى راه براى تصميم گيرندگان و كارشناسان

كاله هاى ايمنى: كتابچه راهنماى ايمنى راه براى تصميم گيرندگان و كارشناسان
 رانندگى در حال مستى: كتابچه راهنماى ايمنى راه براى تصميم گيرندگان و كارشناسان

مديريت سرعت: كتابچه راهنماى ايمنى راه براى تصميم گيرندگان و كارشناسان

براى دريافت نسخه هايى از اين كتابچه هاى راهنما، مى توانيد رايانامه اى به بخش همكارى ايمنى راه سازمان ملل متحد به 
آدرس c@who.int�tra  بفرستيد، يا نسخه هاى الكترونيكى آنها را از بخش منابع موجود در وب سايت يورز دانلود كنيد. 

 

پليس
سازمان هاى غير دولتى 
و سازمان هاى اجتماعى

شوراهاى محلى

برنامه ريزان شهرى

شركت هاى بيمه

توليدكنندگان الستيك  چرخ

5

6

4 3

12

آيا مى دانستيد 
كه ...؟

ارزيابى وضعيت گاهى اوقات 
تحليل وضعيت، ارزيابى 

ضروريات، يا ارزيابى پايه ناميده 
مى شود. 

آيا مى دانستيد 
كه ...؟

تحليل دست اندركاران عبارت از 
تفكيك همه فعاالن و دست 
اندركاران ايمنى راه در ناحيه 
خودتان و نقش ها، اقدامات، 
ديدگاه ها و قدرت آنها براى 

ايجاد تغيير است. چنين تحليلى 
اغلب به عنوان بخشى از ارزيابى 
وضعيت در نظر گرفته مى شود. 

نهادهاى آموزشى

توليدكنندگان  اتومبيل

مقامات  بهداشت
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1- Youth and Road Safety

 

ى   
 ريز

شناسايى                       برنامه

ى)
ساز

    (آماده 
(آغاز)                             

جرا
ا

ارزيابى
مرحــله نخســت: شــناسايى پـروژه 

چگونه اطالعات مورد نظر براى ارزيابى وضعيت مان را گردآورى كنيم؟
اين موضوع به نوع اطالعات يا داده هايى بستگى دارد كه شما به دنبال آن هستيد. داده هاى كمى به 
صورت عددى هستند: اعداد. داده هاى كيفى به صورت عبارت هستند. جدول زير اطالعات بيشترى را 

درباره هريك از انواع داده ها و چگونگى گردآورى آنها  ارائه مى دهد. 

چگونه مشخص مى كنيم كه پروژه ما چطور خواهد بود؟
زمانى كه تمام داده هاى خودتان را گرد آورى كرديد، از آنها براى نوشتن شرح وضعيت استفاده كنيد، و 
هر چيزى را كه بيان مى كنيد با استفاده از اين داده ها از آن پشتيبانى كنيد. داده هاى خود را در گزارشى 
خالصه كنيد كه مشكل اصلى، علل و تأثير آن را شرح مى دهد: اين گزارش، بيان مساله شماست و با در 

نظرگرفتن آن، مى توانيد به هنگام طراحى پروژه تان تمركز داشته باشيد.
اكنون كه به مشكل پى برديد، درباره روش هايى كه مى توانيد به آن بپردازيد بينديشيد- شما ايده هاى 
زيادى را مى توانيد در صفحه 25 پيدا كنيد. براى مثال، اگر ميزان استفاده از كمربند ايمنى در ناحيه شما 
كم است، مى توانيد يك كمپين آموزش همگانى براى افزايش آگاهى راه اندازى كنيد، يا با مجريان قانون 

براى افزايش آگاهى شان نسبت به اهميت پيشگيرى همكارى كنيد.
به مدارك و شواهدتان توجه كنيد! شما دوست نداريد كه وقت، انرژى و پول تان را روى موضوعى كه در 
ناحيه شما مشكل به حساب نمى آيد، يا روى ارزيابى بى ثمر، صرف كنيد. وقتى بر اساس شواهد و مدارك 

درباره موضوع اصلى پروژه تان تصميم گرفتيد، در گام بعدى برنامه ريزى براى اقدام را آغاز كنيد.

كسب اطالعات بيشتر

منابع مفيد براى مطالعه بيشتر درباره مشكلى كه شناسايى كرده ايد، و كارهايى كه براى حل آن مى توان انجام داد، عبارت 
است از جوان و ايمنى راه  ( ژنو،سازمان بهداشت جهانى، 2007)، و كتابچه هاى راهنماى اقدامات مناسب كه در صفحه 27 

فهرست شده است. 

- با توضيح داليل و علل اصلى، به 
درك بهتر شما از وضعيت كمك

مى كند 
- مى تواند رفتارها و گرايشات را در 

داده هاى كمى شما توضيح دهد 

داده هاى كمى                                                    داده هاى كيفى

- پليس يا مدارك ثبت شده بيمارستان 
- نظر سنجى ها 

- مطالعات مشاهده مستقيم 

- مصاحبه با دست اندركاران اصلى 
- گروه هاى كانونى

- بررسى اسناد و گزارش ها 

- ميزان مرگ و مير و آسيب ديدگى 
ناشى از سوانح رانندگى در منطقه 

منتخب شما چقدر است؟
- ميزان استفاده از كمربند ايمنى در 

ميان جوانان چقدر است؟ 
- چه تعداد از دوچرخه سواران جوان 
از اجسام بازتاب دهنده نور استفاده 

مى كنند؟

- چرا جوانان از كاله ايمنى استفاده 
نمى كنند؟

- از چه نوع طرح هاى انگيزشى مى توان 
براى افزايش استفاده از كمربند ايمنى 

در ميان جوانان استفاده كرد؟
- نظر جوانان درباره پيام هاى كمپين 
مخالف رانندگى در حال مستى چيست؟

1

نقاط قوت

 
نوع سواالتى

كه بايد پاسخ 
داده شوند 

 

نمونه هايى
از چگونگى

گردآورى
داده ها 

- زمانى كه روش هاى دقيق و مناسبى 
براى گردآورى داده ها مورد استفاده 

قرار مى گيرد، مى توانيد اطالعات 
واقعى و بى طرفانه اى را به دست آوريد
- مقايسه بين مناطق يا مدت زمان را 

امكان پذير مى سازد
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بخش 2
برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى ايمنى راه

 برنامه ريزى                    شناسايى  

 (آماده سازى)                         (آغاز) 

اجرا

رزيابى
مرحــله دوم: بـرنامـه ريــزى پــروژها

1. اهداف را تعيين كنيد 
اهداف به اين پرسش پاسخ مى دهد كه، « هدف اين پروژه چيست؟ » پروژه ها اغلب يك هدف عمومى يا 
كلى دارند (كه هدف يا مقصود پروژه نيز گفته مى شود) و يك يا چند هدف مشخص دارند كه براى رسيدن 
به اين هدف باهم تركيب مى شوند. اهداف خوب S.M.A.R.T هستند (مشخص و روشن، قابل اندازه گيرى، 
قابل دستيابى، مرتبط، محدود به زمان). براى مثال، هدف شما مى تواند « افزايش آگاهى 100 دانشجو درباره 

خطرات رانندگى با سرعت غير مجاز در يك دوره 30 روزه باشد.»
نكته: به طور متعارف، در نوشتن اهداف از حالت مصدرى « افعال» استفاده مى شود، مانند: « بوجود آوردن»             

يا « گسترش دادن.»
2. فعاليت ها را شناسايى كنيد 

فعاليت ها بدنه يك پروژه را تشكيل مى دهند. و به اين پرسش پاسخ مى دهند كه، « براى دستيابى به اهداف 
پروژه چه كارى بايد انجام دهيم؟» براى تمركز ويژه بر روى فعاليت هاى درست در پروژه تان سوال هاى زير 

را از خودتان بپرسيد:
- اين فعاليت به كدام هدف يا اهداف كمك مى كند و چگونه؟ آيا فعاليت بهترى وجود دارد كه ما مى توانيم 

انجام دهيم و اثر يكسانى داشته باشد؟
- آيا اين فعاليت قبالً انجام شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، تأثير آن چه بوده است؟ در صورت موفق بودن 

آن، چه عواملى به موفقيت آن كمك كرده است؟ اگر پاسخ منفى است، دليل آن چه بوده است؟ 
مجموعه اى از چند فعاليت مؤثر مى تواند از بسيارى از فعاليت هايى كه چندان با مشكل و ناحيه شما متناسب 
نيست بهتر باشد. دخيل كردن جامعه و دست اندركاران اصلى در روند تصميم گيرى را از ياد نبريد (به توصيه هاى 

الزم درباره مشاركت اجتماعى در صفحه 38 نگاه كنيد)
نكته: تطبيق فعاليت هايى كه در جاى ديگر نتيجه بخش بوده است مى تواند بسيار مؤثر واقع شود.

نكته: فعاليت ها به طور متعارف با استفاده از افعال زمان حال نوشته مى شوند، مانند « تهيه و تدارك ابزارهاى 
تبليغاتى» ، « مديريت آموزش» و « برقرارى ارتباط  با ديگران .»

3.  براى كنترل و ارزيابى آماده باشيد
آگاهى از پروژه تان بسيار مهم است، اينكه چه كارى خوب پيش مى رود و چه كارى چندان خوب پيش نمى رود: 
اينجا است كه كنترل و ارزيابى وارد عمل مى شوند. كنترل عبارت از روندى جارى و مداوم است كه شامل 
گردآورى اطالعات درباره چگونگى پيشرفت پروژه شماست. ارزيابى عبارت از بررسى همه اين شواهد و 

مدارك در نقطه زمانى معين، اغلب در پايان پروژه مورد نظر است. 
به طور كلى، دو بُعد اصلى يك پروژه كنترل و سپس ارزيابى مى شود: روند (آيا شما فعاليت هاى مد نظرتان 
را به مرحله اجرا درآورديد؟ آيا شركاء نقش خودشان را ايفا كردند؟)؛ و تأثير (آيا به اهداف تان رسيديد؟ آيا 

تغييرى ايجاد كرديد؟)
ارزيابى موفقيت تمام اجزاء پروژه هرگز ميسر نيست، از اين رو الزم است كه شاخص هاى موفقيت خود را 
انتخاب كنيد. اين شاخص ها سر نخ هايى هستند كه مى توانند در نشان دادن اينكه تا چه حد مطلوبى به اهداف 
خود رسيده و فعاليت هاى خود را به مرحله اجرا در آورده ايد كمك كنند. جدول زير برخى از شاخص هاى نمونه 

را نشان مى دهد.

در صفحات 31 و 32 اطالعات بيشترى را درباره كنترل و ارزيابى به دست مى آوريد. با وجود اين، الزم است كه درباره 
شاخص هاى خود بينديشيد، به طورى كه همچنان كه پيش مى رويد اطالعات مورد نياز مربوط به كنترل را گردآورى 
كنيد. اگر تا اتمام پروژه خود منتظر بمانيد، به خاطر آوردن اينكه چند نفر در يك رويداد شركت كرده اند دشوار بوده، و 
برقرارى تماس با همه آنها براى پرسش درباره اينكه آيا اين حضور ديدگاه آنها را متحول كرده است يا خير با مشكل 

همراه خواهد بود.
نكته: براى كمك به شناسايى شاخص ها، پرسش هاى زير را از خودتان بپرسيد:

 - چگونه مى توانيم بفهميم كه اين فعاليت اجرا شده است؟ 
- چگونه مى توانيم بفهميم كه به اين هدف دست يافته ايم؟ 

- موفقيت اين پروژه چطور به نظر مى رسد؟

روند پروژه                                            تأثير پروژه

شاخص نمونه 

- تعداد بروشورهاى توزيع شده 

- تعداد پيام هاى آموزشى كه به 
   تصميم گيرندگان منتقل شده 

- تعداد افرادى كه اظهار مى دارند
كه اكنون به احتمال زياد كمربند

ايمنى خودشان را مى بندند 

- تعداد افرادى كه اكنون از قانون 
جديد رانندگى در حال مستى آگاهند 
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بخش 2
برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى ايمنى راه 

 

 برنامه ريزى                    شناسايى  

 (آماده سازى)                         (آغاز) 

اجرا

رزيابى
ا

 

 

 

 

 

 

مرحــله دوم: بـرنامـه ريــزى پــروژه
نكته: يك حساب سرانگشتى نشان مى دهد كه ارزيابى ها 15-10 درصد بودجه پروژه را به خود اختصاص 
مى دهند. با وجود اين، ارزيابى، بسته به نوع، طرح و روش هاى مورد استفاده، ممكن است هزينه بسيار 

بيشترى را در پى داشته باشد. مطمئن شويد كه اين مساله را در بودجه خود در نظر گرفته ايد.
4.  طرح اجرايى تهيه كنيد

طرح اجرايى شما نقشه راه تان خواهد بود: اين طرح بايد به شما نشان دهد كه چه فعاليت هايى و چه موقع 
انجام خواهد شد. طرح مى تواند ماهانه باشد و تمامى فعاليت هايى را كه در هرماه انجام مى يابد را مشخص 
كند يا حتى به صورت هفتگى اجرا شود. اين موضوع به شما كمك مى كند كه پروژه خود را پيگيرى كنيد، 
بدين ترتيب  متوجه مى شويد كه در هر نقطه از زمان كجا قرار گرفته ايد. در نظر گرفتن نقاط عطف، يا اقدامات 

برجسته اى كه به شما نشان مى دهد پروژه شما طبق برنامه پيش مى رود، مفيد است.
نكته: در طرح اجرايى خود از نقاط عطف براى در نظر گرفتن بدترين شرايط ممكن، استفاده كنيد: در صورتى 

كه كارها طبق برنامه پيش نرود، چه زمانى پروژه خود را متوقف مى كنيد؟
نكته: طرح اجرايى شما جدول زمانى يا برنامه زمانى فعاليت ها نيز ناميده مى شود.

5. بودجه بندى كنيد
مهم نيست كه پروژه شما چقدر كوچك است، شما براى اجراى آن به پول نياز داريد. داشتن بودجه اى واقع 
بينانه و حساب شده، شانس شما را براى دريافت كمك مالى افزايش مى دهد. در اينجا به برخى از هزينه هايى 

كه بايد در بودجه بندى خود در نظر بگيريد اشاره مى شود:
- آيا هزينه هاى «ثابتى» داريد؟ اگر دفتر كار داريد، اجاره بها، هزينه مصرف برق و ساير امكانات رفاهى را در نظر بگيريد.

- در صورت نياز به خدمات حمل و نقل، هزينه هاى تخمينى چقدر است؟
- آيا قصد داريد پوستر، بنر يا بروشور تهيه كنيد؟ برخى از پيشنهادهاى قيمت را به دست آوريد و برآورد هزينه كنيد.

- آيا به هرگونه نوشت افزار، ساير وسايل يا تجهيزات نياز داريد؟
- آيا مى خواهيد حقوق كارمندى را پرداخت كنيد؟ يا آيا الزم است كه هزينه هاى افراد داوطلب را پرداخت كنيد؟

نكته: توصيه هاى الزم درباره ايجاد مشاركت، جمع آورى كمك مالى و شبكه سازى در صفحات 37-36 و 
43-41  در بررسى روش هاى كسب درآمد مورد نياز براى اجراى پروژه تان به شما كمك خواهد كرد.

6. گرد هم آوردن تيم پروژه
براى گرد هم آوردن اعضاى تيم پروژه خود، موارد زير را در نظر بگيريد:

- براى انجام فعاليت هاى خود به چند نفر نياز داريد؟
- اعضاى تيم چه مهارت هايى دارند و مدت زمان حضورشان چقدر است؟

- مسئوليت هاى هريك از اعضاى تيم چه خواهد بود؟
- آيا در اجراى پروژه به راهنمايى مشاورى نياز داريد؟

- آيا گروه كوچكى از نمايندگان گروه هاى اجتماعى، مى توانند افراد اجتماع را درگير فعاليت كرده و آنها را 
پاسخگو و متعهد كنند؟

شما به يك هماهنگ كننده پروژه نياز خواهيد داشت كه مسئوليت اصلى اجراى پروژه را برعهده خواهد 
داشت، اطمينان حاصل خواهد كرد كه فعاليت ها طبق برنامه پيش مى روند و براى دستيابى به اين هدف، با 
همه اعضاى تيم همكارى خواهد كرد. هماهنگ كننده هاى پروژه به وقت و تجربه كافى براى انجام وظايف 

شان نياز دارند.
نكته: مسئوليتى را كه خارج از توانتان است برعهده نگيريد و مطمئن شويد كه همكاران شما نيز چنين عمل 
مى كنند. به خاطر داشته باشيد كه افراد داوطلب ممكن است ناگزير باشند مدرسه، كار و ساير مسئوليت هايشان 

را براى كار كردن بر روى اين پروژه هماهنگ كنند.
7. طرح تفصيلى پروژه بنويسيد

اكنون كه اقدامات يك تا شش را مورد بررسى قرار داده ايد، وقت آن است كه تمام افكار خود را به منظور متقاعد 
كردن ديگران براى تأمين مالى و حمايت از پروژه تان بر روى كاغذ بياوريد. طرح مقدماتى پروژه، معموالً تمامى 

چيزهايى كه تا كنون روى آنها كار كرده ايد را دربرمى گيرد، همچنين (موارد زير را شامل مى شود):
- معرفى مختصر سازمان يا گروه خود؛

- عنوان، مكان و مدت اجراى پروژه؛
- مدارك و شواهدى از ارزيابى وضعيت خود و نوشته هاى مرتبط براى اثبات وجود نياز به پروژه شما

بسيارى از حاميان مالى و سازمان هاى تأمين بودجه، فرمت هاى طرح پروژه مختص خودشان را دارند كه به 
لحاظ اندازه و سطح تفصيل متفاوت است. بعد از نگارش طرح مقدماتى، تطبيق و بسط بيشتر آن بر اساس 

نيازهاى خاص سازمانى كه كارفرماى پروژه شماست، آسان تر خواهد بود.
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بخش 2
برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى ايمنى راه

 برنامه ريزى                    شناسايى  

 (آماده سازى)                         (آغاز) 

اجرا

رزيابى
ا

 برنامه ريزى                    شناسايى  

 (آماده سازى)                         (آغاز) 

اجرا

رزيابى
ا

 

 
 

 

مرحــله دوم: بـرنامـه ريــزى پــروژه

مرحله سوم: اجــرا

چكيده اجرايى طرح خودتان را به همراه عكس ها و مطالب تبليغاتى آماده كنيد. طرح پروژه عادى مى تواند بين 20-15 صفحه 
باشد و شركاى بالقوه و حاميان مالى ممكن است فرصت بررسى كردن همه آن را نداشته باشند. چكيده اجرايى كوتاه و جذاب 

ايده اى از پروژه شما به آنها داده و آنها را براى مطالعه طرح كامل ترغيب مى كند.

نكته: حاميان مالى عموماً به حساب هاى بانكى سازمانى بيش از حساب هاى بانكى شخصى توجه نشان مى دهند. افتتاح يك 
حساب بانكى براى سازمان يا پروژه تان مى تواند به سهولت در تأمين بودجه كمك كند.

مرحله سوم در چرخه پروژه، زمان اجراى پروژه تان است؛ مرحله اى كه تمام اقدامات الزم را انجام مى دهيد تا مطمئن شويد كه 
فعاليت ها در طرح اجرايى تان به اتمام رسيده است. ارتباط راحت با اعضاى تيم و شركاء در اين مرحله ضرورى است. در مرحله 

مقدماتى، اجرا متضمن مديريت سه منبع اصلى  يعنى، افراد، زمان و پول است  تا اطمينان حاصل شود كه:
- اعضاى تيم وظايف و مسئوليت هاى خودشان را انجام مى دهند؛

- فعاليت ها مطابق با طرح اجرايى به مرحله اجرا در مى آيند؛
- بودجه به اندازه نياز استفاده مى شود و مخارج، ثبت و پيگيرى مى شود.

 گاهى اوقات بخشى از اجراى پروژه در تطبيق و هماهنگ سازى ناديده گرفته مى شود. اين بدين معنى است كه براى بررسى 
پيشرفت كار خود از اطالعات كنترلى گرده آورى شده استفاده كنيد. جايى كه كارها طبق برنامه پيش نمى رود، شما مى توانيد 

براى برگرداندن پروژه به مسير اصلى و درست، آنچه را كه انجام مى دهيد را تطبيق دهيد.

نكته: درباره چگونگى تكميل پروژه ديد بازى داشته باشيد، چه بسا الزم باشد طرح پروژه را براى آينده تغيير دهيد و اصالح كنيد.

نكته: طرح اجرايى خود را به طور مرتب بازبينى كنيد و ببينيد كه آيا شما در مسير اهداف خود يعنى رسيدن به نقاط عطف و 
انجام به موقع كارها قرار داريد.

تطبيق و هماهنگ سازى پروژه: يك مثال
پروژه شما شامل پخش آگهى هاى راديويى براى آگاه كردن مردم از اعمال 
قانون جديد درباره استفاده از كمربند ايمنى است. شما در حين كنترل 
پيشرفت پى مى بريد كه آگهى ها در زمان هايى پخش مى شود كه تعداد 
شنوندگان كمتر از حد پيش بينى شما بوده است. شما با ايستگاه راديو 
صحبت مى كنيد تا وقت مناسب كوتاه ترى را در ساعات پرشنونده به شما 
اختصاص بدهد. يا درمى يابيد كه سطح آگاهى شنوندگان مد نظر شما 
نسبت به قانون جديد كمربند ايمنى هيچ تغييرى نكرده است. پيام شما 
ممكن است به آنها نرسيده باشد و شما چگونگى تغيير شيوه هاى انتقال پيام  

يا حتى خود پيام را بررسى مى كنيد.
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بخش 2
برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى ايمنى راه 

 

 

 

 

مرحــله چهـــارم: ارزيـابـى پــروژه  برنامه ريزى                    شناسايى  

 (آماده سازى)                         (آغاز) 

اجرا

رزيابى
ا

صرف نظر از اين كه پروژه چقدر كوچك است، شما براى آگاهى از آن نياز به ارزيابى داريد. در ارزيابى، شما اطالعات كنترلى را 
كه بر اساس شاخص هاى خود در صفحه 29 گردآورى كرده ايد به دست مى آوريد. شما مى توانيد از سرنخ هايى كه اطالعات 

شاخص در اختيارتان قرار مى دهد براى ارزيابى ميزان موفقيت تان در انجام فعاليت ها و دستيابى به اهدافتان، استفاده كنيد.

ارزيابى مستلزم تحليل هاى عميق ترى جهت بررسى داليل موفقيت كامل يا موفقيت نسبى و استفاده از تجارب به دست آمده 
براى پروژه هاى بعدى است.

در اينجا ارزيابى وضعيت شما دوباره اهميت پيدا مى كند، زيرا معيارى را براى ارزيابى تغييراتى كه بوجود آورده ايد، در اختيارتان 
مى گذارد.

« ... در صورتى كه هدف پروژه، دانشجويان دانشگاه است، رايانامه اى 
به آنها ارسال كنيد و آنها را به يك سخنرانى رسمى دعوت كنيد، يا 
يك ميهمانى ترتيب داده و آنها را از اينكه چگونه پروژه را به انجام 

رسانده ايد آگاه سازيد.»

اطمينان حاصل كنيد كه نتايج ارزيابى تان را به كار گرفته ايد! نخست، نظر خود را به افرادى كه در فعاليت هاى شما شركت دارند 
اعالم كنيد. براى مثال، در صورتى كه هدف پروژه، دانشجويان دانشگاه است، رايانامه اى به آنها ارسال كنيد و آنها را به يك 

سخنرانى رسمى دعوت كنيد، يا يك ميهمانى ترتيب داده و آنها را ازاينكه چگونه پروژه را به انجام رسانده ايد آگاه سازيد.

دوم، يافته هايتان را با (هر) كسى كه در مقابل او پاسخگو هستيد در ميان بگذاريد: حامى مالى پروژه؛ مديران سازمان تان؛ و گروه 
اجتماعى ناحيه خودتان. اين كار تضمين مى كند كه كار شما شفاف است و اينكه شما به راستى آنچه را كه اعالم كرديد كه قصد 

انجامش را  داريد ، انجام داده ايد.

سوم، الزم است تيم پروژه درباره چگونگى استفاده از نتايج ارزيابى فكر كنند. چه درس هايى آموخته شد؟ آموخته ها چگونه در 
پروژه هاى آتى استفاده مى شوند؟ آيا الزم است كه تغييراتى در روش هاى مديريت پروژه تان اعمال شود؟

نكته: دست اندركاران ايمنى راه خود را در روند ارزيابى دخيل كنيد. آنها مى توانند در تصميم گيرى درباره شاخص ها در آغاز پروژه 
و در فراهم آوردن اطالعات كنترلى به شما كمك كنند، و درباره اينكه چگونه به نحو احسن نتايج ارزيابى خودتان را منتشر كرده 

و از آن استفاده كنيد، ايده هايى را به شما ارائه دهند ( توصيه هاى الزم درباره مشاركت اجتماعى را در صفحه 38 مالحظه كنيد).

نكته: حاميان مالى تمايل دارند كه موضوعات مختلفى را در رابطه با ارزيابى ها مشاهده كنند – با حامى مالى خودتان در رابطه 
با تضمين اينكه شما انتظارات آنها را برآورده مى كنيد مشورت كنيد. مطمئن شويد كه شما راهى را پيش روى افراد قرار مى دهيد 
تا درباره ارزيابى و نتايج آن اظهار نظر كنند. آيا شركت كنندگان، شركاء و دست اندركاران ديگر اين ارزيابى را ارزيابى دقيقى 

تشخيص مى دهند؟ آيا تجارب و نظرات آنها بيان شده است؟

نكته: اطالعات بيشتر درباره ارزيابى را مى توانيد در كتابچه هاى راهنماى اقدامات مناسب كه در صفحه 27 نامبرده شده است 
پيدا كنيد.

نكته: براى نشر و همرسانى آسان، چكيده اى يك يا دو صفحه اى از گزارش ارزيابى تهيه كنيد.
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بخش 3 
توصيه هاى الزم درباره ايجاد همكارى

 

 

 

 

توصيه هاى الزم درباره ايجاد همكارى
ايمنى راه مساله اى چند بخشى است، براى ايجاد تغيير بايد افراد و سازمان هاى 

مختلف زيادى وارد عمل شوند.

براى مثال:
- دولت ها وظيفه حفظ ايمنى شهروندانشان را بر عهده دارند؛ آنها براى كاهش آسيب ها، سياست هايى را اتخاذ و اجرا كرده و 
تدابيرى را در نظر مى گيرند. در درون دولت، بخش هاى مختلفى از جمله حمل و نقل، بهداشت، پليس و آموزش و پرورش در 

اين امر دخيل هستند.
- سازمان هاى جامعه مدنى شامل سازمان هاى غير دولتى، كميته هاى اجتماعى، اتحاديه ها، شوراهاى محلى و سازمان هاى 
اجتماعى هستند. اين گروه ها نيازهاى مردم و گروه هاى اجتماعى را انعكاس مى دهند، نظرات آنها را بيان مى كنند و براى ارتقاء 

رفاه آنها مى توانند دولت ها را تحت فشار قرار دهند.
- شركت هاى خصوصى افراد زيادى را به كار مى گيرند. آنها همچنين ناوگان حمل و نقل گسترده اى را اداره مى كنند كه اغلب 
در تمامى كشورها رفت و آمد مى كنند. شركت هاى خصوصى همچنين با گروه هاى اجتماعى كه با آنها همكارى مى كنند در 
ارتباط هستند. آنها در مسئوليت هاى اجتماعى، سرمايه گذارى مى كنند و برنامه هايى را براى كمك و پشتيبانى از گروه ها تدارك 

مى بينند.
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بخش 3
توصيه هاى الزم درباره ايجاد همكارى

 

 

همكارى هايى كه اين بخش هاى مختلف را به دور هم جمع مى كند، مى تواند تأثير گسترده اى بر ايمنى راه 
داشته باشد و تركيب قدرتمندى از مهارت ها، دانش و تخصص را در كنار هم قرار دهد.

برخى از مسائلى كه در زمان ايجاد همكارى ها بايد به خاطر داشته باشيد:

سازمان هايى را كه 
مى خواهيد با آنها همكارى 

كنيد، با دقت مورد توجه قرار 
دهيد. مطمئن شويد كه آنها 
به فعاليت هايى نمى پردازند 
كه به جامعه يا افراد آسيب 

مى رساند. 

رابطه مناسب را با همكارانتان 
حفظ كنيد. اطالعات بايد 
پيوسته و آزادانه در ميان 

گذاشته شود. 

انتظارات، نقش ها و 
مسئوليت ها را با صراحت 

بيان كنيد. 

تصوير (ذهنى) بزرگترى را 
مجسم كنيد. درباره اينكه 
همكارى شما چگونه براى 
هدفتان مفيد خواهد بود 

بينديشيد. 

مراقب ايجاد تنش ميان 
سازمان ها و افراد باشيد. 

همكارى و تأثير مورد نظر آن 
را ارزيابى كنيد. 

براى كسب اطالعات بيشتر 
راهنماى جيبى براى ايجاد همكارى ( ژنو، سازمان بهداشت جهانى، 2003 ) مراحل توسعه همكارى از جمله شكل گيرى، 
اجرا و حفظ آن را شرح مى دهد. اين كتابچه راهنما، افزون بر سوال هايى كه الزم است شما در هر مرحله در نظر 
بگيريد، ابزارهاى مفيدى را براى كمك به ايجاد همكارى و انجام درست آن در اختيار شما قرار مى دهد. اين كتابچه 

راهنما را در بخش منابع در وب سايت يورز - www.youthforroadsafety.org-  مالحظه كنيد. 

1- A Pocket Gide to Building Partnership

1
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بخش 3
مشاركت اجتماعى

مشاركت  اجتماعى 
منظور از مشاركت اجتماعى اين است كه به تمام كسانى كه مستقيم يا 
غيرمستقيم با فعاليت هاى شما در ارتباط هستند، يا متأثر از آن هستند، فرصتى 
براى مشاركت در همه مراحل پروژه تان، از برنامه ريزى تا ارزيابى داده شود. براى 
مثال، ساير گروه هاى محلى كه در ايمنى راه فعاليت مى كنند، مى توانند به شما 
در خصوص ارزيابى وضعيت كمك كنند، يا شركت كنندگان در فعاليت هاى 
شما مى توانند در طراحى پروژه، شناسايى نقش ها و مسئوليت هاى تيم پروژه 

(به شما) كمك كنند. 

رويكرد  مشاركتى:
- موجب ايجاد حس مالكيت و پذيرش و اقبال از طرف اجتماع مى شود. مردم احساس مشاركت مى كنند و مسئوليت جان خودشان را برعهده 
مى گيرند. اين مساله به حصول اطمينان از اينكه اعضاى جامعه مزاياى تغييرات در حال وقوع را مشاهده مى كنند، كمك مى كند. اين موضوع 

همچنين مى تواند مقاومت را كاهش دهد. 
- با اجازه دادن به مردم براى شناسايى نيازهاى خود و انتخاب مؤثرترين شيوه برآورده كردن آنها، پروژه را بهبود مى بخشد. 

- حمايت عمومى از تالش هاى شما براى ايمنى راه را افزايش داده و به اعمال نفوذ براى جلب حمايت بيشتر كمك مى كند. 
- اين امكان را فراهم مى آورد كه افراد بيشترى در ايمنى راه مشاركت كرده، و از آن حمايت كنند، و از تغييرات در حال وقوع آگاه شوند.
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بخش 3
 شبكه سازى

شبكه سازى 
شبكه سازى عبارت است از برقرارى ارتباط و ايجاد رابطه با افرادى كه مى توانند با حمايت از شما در دستيابى به اهداف پروژه تان، 
از جمله ادارات دولتى محلى، سازمان هاى غيردولتى، نمايندگان سازمان هاى بين المللى، شركت هاى خصوصى و ساير دست اندركاران 
كمك كنند. شبكه سازى همچنين اين امكان را به شما مى دهد كه به دست اندركاران اطالع دهيد كه شما به آنچه كه در صدد 
انجام آن بوده ايد دست مى يابيد و از منابع خود خردمندانه استفاده مى كنيد و اين مساله مى تواند به ايجاد وجهه و اعتبار شما 

كمك كند. 
جدول زير فهرستى از سازمان ها و موسسه هايى را كه شما در شبكه سازى مى توانيد به سراغ آنها برويد ارائه مى دهد و آنها منابع 
بالقوه مالى هستند. بعالوه تحليل دست اندركارانتان ( صفحه 27 ) ممكن است حاكى از وجود افراد ديگر در ناحيه شما هم باشد. 

چه كسى                                      مثال ها                                                  آنها چگونه كمك مى كنند؟

ادارات دولتى

سازمان هاى جامعه مدنى

شركت هاى خصوصى 

گزارشگران يا نمايندگان رسانه ها 

دفاتر سازمان ملل متحد و
ساير هيات هاى بين المللى 

ادارات محلى براى سازمان هاى
غير دولتى بين المللى

 موسسات آموزشى 

انجمن هاى مرتبط با استفاده از راه
 در ناحيه شما 

سفارتخانه ها و كنسولگرى ها 

شوراى شهر، دفتر شهردار/ فرماندار،
دفتر وزارت بهداشت، دفاتر پليس،
حمل و نقل و زير ساخت هاى راه 

سازمان هاى اجتماعى،
سازمان هاى غيردولتى

توليدكنندگان  وسايط نقليه،
شركت هاى نفت و گاز،

توليدكنندگان الستيك  اتومبيل، 
شركت هاى بيمه

راديوها، ايستگاه هاى تلويزيون، مجالت، 
روزنامه ها (نسخه هاى چاپى و نسخه هاى آنالين)

سازمان بهداشت جهانى، بخش برنامه
توسعه سازمان ملل متحد، كميسيون اروپا

،(Oxfam) بنياد آكسفام
صندوق نجات كودكان

(Save the Children)

مدارس و دانشگاه ها

اتحاديه هاى رانندگان 

- گرنت يا كمك هاى دولتى محدود
- اطالعات براى ارزيابى وضعيت

- مشاركت ها
- همكارى در پروژه ها

- برنامه هاى مسئوليت اجتماعى شركتى
- دستورالعمل هاى داخلى ايمنى راه

- همكارى در پروژه ها

- مشاركت در كمپين هاى آموزشى همگانى
- تحت پوشش قراردادن رويدادها و فعاليت ها

- حمايت تخصصى
- گرنت يا كمك هاى دولتى محدود

- مشاركت ها
- كمك تخصصى در مديريت پروژه

- گرنت يا كمك هاى دولتى محدود براى
گروه هاى محلى

- مشاركت ها
- كمك تخصصى

- داوطلبان و فعاالن جوان
- مشاركت ها

- همكارى در پروژه ها

- گرنت يا كمك هاى دولتى محدود

بايدها و نبايدهاى شبكه سازى
بايدها...

- تا جايى كه مى توانيد درباره دست اندركارانى كه ممكن است براى شما مفيد باشند اطالعات كسب كنيد: چگونه كار مى كنند، اولويت هايشان 
چيست؟

- براى معرفى خودتان، آنچه كه انجام مى دهيد و اينكه چرا كار شما مهم است، به آنها نامه بنويسيد و آنها را مالقات كنيد.
- آنها را از اخبار، فعاليت ها و دستاوردهاى خود باخبر كنيد.

- آنها را به رويدادهاى (برنامه هاى) خود، يا در صورت وجود دفتر، براى بازديد از دفترتان دعوت كنيد.
- در رويدادهاى آنها شركت كنيد و در صورت دعوت شدن، دعوت آنها را بپذيريد.

- پوشه اى را به همراه منابع، طرح كلى بودجه و اسناد رسمى از جمله سند ثبت سازمان خود آماده كنيد. شما مى توانيد اين اسناد را براى 
متقاعد كردن دست اندركاران در خصوص اعتبار خودتان نشان دهيد.

نكته: فهرستى از افراد يا سازمان هايى كه مى توانند كار شما را تأييد كنند تهيه كنيد. اين فهرست مى تواند شامل افرادى كه قبالً از كار شما 
حمايت كرده اند، سازمان هاى محلى ديگر يا حتى اساتيد خودتان باشد.

نبايدها...
- در اولين تماس تان، آنچه را كه نياز داريد مطالبه نكنيد.

- به دست اندركاران تان رايانامه هاى طوالنى يا هرچيزى كه آنها ممكن است « هرزنامه » تلقى كنند ارسال نكنيد.
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بخش3
جمع آورى كمك مالى

جمع آورى كمك مالى
يافتن حاميان مالى و برقرارى تماس

با معرفى حاميان مالى در منطقه خودتان شروع كنيد: چه سازمان ها و شركت هايى از سازمان هاى غير 
دولتى، جوانان يا فعاليت هاى اجتماعى در ناحيه شما حمايت مالى مى كنند؟ چه فعاليت هايى در گروه 
اجتماعى محلى تان از طريق بودجه ادارات محلى، منطقه اى يا ايالتى حمايت مالى مى شود؟ از تحليل دست 
اندركاران تان (صفحه 27) و جدول توصيه الزم درباره شبكه سازى (صفحه 41) براى گرفتن ايده استفاده 

كنيد. نكات زير شما را در دسترسى به سازمان هايى كه شناسايى كرده ايد يارى مى رساند.

- قبل از برقرارى تماس، حامى مالى بالقوه خود را بشناسيد. تحقيق كنيد كه در گذشته به چه نوع سازمان هايى 
كمك مالى كرده است، چه نوع حمايتى (مالى يا هداياى غيرنقدى نظير تجهيزات، در اختيار گذاشتن 

فضاى خالى يا صرف وقت كاركنان) به آنها ارائه كرده است، و هدفشان از اين حمايت چه بوده است.
- از الزامات حامى مالى بالقوه خود براى پيشنهادهاى حمايت مالى، مؤلفه ها و طرح كلى باخبر شويد و در 
صورتى كه از تحقق اين الزامات اطمينان داريد آنها را بپذيريد. به وب سايت آنها مراجعه كنيد و در صورت 

نياز به توضيح از آنها كمك بگيريد.
- از سازمان تشكر كنيد و حتى در صورتى كه تالش شما موفقيت آميز نبوده است، نظر آنها را جويا شويد. 
اگر طرح پيشنهادى شما پذيرفته شد، به محض اطالع از نتيجه، نامه اى تشكرآميز آماده كنيد يا مالقاتى 
با حامى مالى خود ترتيب دهيد و درباره اينكه چگونه آنها را در جريان آخرين اطالعات (مربوط به) 

پيشرفت پروژه تان قرار خواهيد داد گفتگو كنيد.
- شبكه سازى را ادامه دهيد: اگر شما اين بار حمايت مالى دريافت نكرديد، رابطه خودتان را با سازمان قطع 

نكنيد.
رويدادهاى جمع آورى كمك مالى

رويدادهاى جمع آورى كمك مالى مى تواند روش مناسبى براى به دست آوردن مقدارى پول براى پروژه 
ايمنى راه شما باشد. در اينجا به چند نكته براى كمك به شما در برنامه ريزى براى جمع آورى موفق كمك 

مالى اشاره مى شود:
طرح ريزى كنيد. رويداد (برنامه) خود را به عنوان يك پروژه كوچك درنظر بگيريد. چرا به جمع آورى 
پول مى پردازيد (هدف)؟ در رويداد خودتان به دنبال چه كسى هستيد (گروه هدف)؟ چگونه اين كار را 
انجام خواهيد داد (تعداد افرادى كه در تيم خودتان الزم داريد، نقش ها و مسئوليت ها، و وسايل مورد نياز)؟ 

رويداد مورد نظر چه ميزان هزينه در بر خواهد داشت (بودجه)؟
خالقانه و چند بعدى بينديشيد. ايده هاى متداول براى جمع آورى كنندگان كمك مالى عبارت از فروش 
شيرينى جات خانگى (كيك، كلوچه و ...) و بخت آزمايى است، اما خالق باشيد: به برگزارى دوره مسابقات 
ورزشى، كارائوكه هاى شبانه، شستن ماشين، حراجى ها، مسابقات رقص، يا اجراهاى آزاد و همگانى شبانه 

فكر كنيد.
تبليغ كنيد. از هيچ تالشى براى انتشار پيام فرو گذار نكنيد. اطالعيه رسمى كوچكى تهيه كنيد و آن را 
پيش از زمان برگزارى رويداد به روزنامه ها و ايستگاه هاى تلويزيون و راديو در ناحيه خودتان ارسال كنيد. 
اعالميه هايى پخش كنيد و از دوستان و اقوام خودتان براى انتشار پيام دعوت كرده و فيسبوك، توئيتر و 

ساير رسانه هاى اجتماعى را فراموش نكنيد.
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بخش 3
فهرست اصطالحات

هم عامل اجتماعى و هم عامل اقتصادى را در بر مى گيرد.

عبارت از بررسى منظم و هدفمند پروژه است.

عبارت از بررسى وضعيت فعلى، از جمله مشكالت، مسائل كليدى و حقايق است.

عبارت از علم و هنر ارتقاى سالمت، پيشگيرى از بيمارى، و طوالنى كردن عمر است.

ظرفيت استقامت و سرسختى براى تداوم راه در آينده است.

عبارت است از فرايند تغيير كه نيازهاى فعلى را بدون به خطر انداختن توانايى نسل هاى آينده براى رفع نيازهاى خودشان تأمين مى كند.

عبارت است از مجموع ارزش پولى كاالها و خدمات نهايى توليد شده در يك سال مشخص با استفاده از عوامل توليدى كه متعلق 

به شهروندان يك كشور مى باشد.

مجموعه اى از صفات و رفتارهاى مربوط به مردان و زنان است كه جامعه تعيين مى كند.

اطالعات عددى

اطالعات در قالب عبارات و يا تصاوير

اداره، سازمان، گروه و يا فردى كه منافع مستقيم يا غير مستقيم يا تعهدى نسبت به موضوع و يا پروژه اى دارند.

عبارت از امكانات و تجهيزات راه، شامل شبكه، فضاهاى پاركينگ، مكان هاى توقف، سيستم زهكشى، پل ها و پياده روهاست.

برخورد يا حادثه اى كه در جاده هاى عمومى اتفاق مى افتد و ممكن است به آسيب منجر شود، و حداقل يك وسيله نقليه در حال 

حركت در آن دخيل است.

متغير يا نشانى است كه راهى ساده و قابل اعتماد براى اندازه گيرى پيشرفت هدف پروژه فراهم مى آورد.

عواملى كه احتمال وقوع يك رويداد خاص را افزايش مى دهند.

به وضعيتى گفته مى شود كه مردم يك جامعه از آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان، و ساير منابع بصورت عادالنه برخوردار هستند، 

و مردم فقير به دليل درآمد پايين تر در معرض خطر تهديدهاى شديدترى مانند بيمارى ها قرار نمى گيرند. 

ادارات،  سازمان ها، گروه ها يا افرادى كه نقش مستقيمى در يك موضوع ايفا مى كنند.

با توجه به اين كتابچه، كشورهايى كه بر اساس طبقه بندى بانك جهانى، سرانه درآمد ناخالص ملى آنها 12,276 دالر يا بيشتر است.

با توجه به اين كتابچه، كشورهايى كه بر اساس طبقه بندى بانك جهانى، سرانه درآمد ناخالص ملى آنها از 12,276 دالر كمتر است.

عبارت است از روش معمول گردآورى اطالعات كه به درك نحوه اجراى پروژه كمك مى كند.

عبارت از وضعيتى است كه پروژه به دنبال دستيابى به آن بوده و تغييرپذير است.

اجتماعى و اقتصادى:

ارزيابى:

ارزيابى وضعيت:

بهداشت عمومى:

پايدارى:

توسعه پايدار:

:(GNP) توليد ناخالص ملى

جنسيت :

داده هاى كمى:

داده هاى كيفى:

دست اندركار:

زيرساخت راه:

سانحه رانندگى:

شاخص:

عامل خطر:

عدالت اجتماعى:

فعاالن:

:(HIC) كشور با درآمد باال

كشورهايى با درآمد كم و

:(LMICs) درآمد متوسط

نظارت:
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منابع

تمامى منابع به كار رفته يا اشاره شده در اين كتابچه را مى توانيد در بخش منابع وب سايت يورز در آدرس زير مشاهده كنيد:
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سپاسگزارى

يورز   با حق شناسى، از بسيارى از كمك ها و همكارى هاى كارشناسانه، تخصصى و انديشمندانه در تهيه 
اين كتابچه قدردانى مى كند.

نللى غصينى، اين كتابچه را با پشتيبانى ويراستارى كيت بروون  براى كمك به تعادل محتواى فنى، به سبكى 
به رشته تحرير در آورده است كه اميدواريم براى جوانان قابل فهم باشد. فلور ليشووت، مانپريت دارروچ، و 

ويم روگمانس  به هنگام نياز با كمك هاى خود صميمانه از روند كار حمايت كردند.
ديويد اسليت، كلر بالنچارد، ميكال مولچو، اميلى فيشر، مورين اوون، تاميتزا تورويان، اندرو پيرس، لورا  
اسماينكى و اعضاى گروه عملياتى يورز (جنيفر هيتلى، آليو اومارو و عثمان كونته) راهنمايى ها و اطالعاتى 

را براى محتواى اين كتابچه در اختيار ما قرار دادند و پيش نويس را بررسى كردند.
جنيفر هيتلى، عثمان كونته، آليو اومارو، مانپريت دارروچ، مارليز دن اودن و لوز وان كووتن  اطالعات بخش 

رويدادهاى مهم را در اختيار ما قرار دادند، كه نشان مى دهد چه ايده هاى بزرگى امكان پذير شده است.
استوديو اير اسپيس  اين كتابچه را طراحى و سخاوتمندانه از روند كار حمايت كردند.

اتحاديه بين المللى آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت، پاريس (فرانسه)، بخشى از منابع مالى براى تهيه 
كتابچه راهنماى جوان و ايمنى راه  را تأمين كرده است. پشتيبانى علمى و چاپ اين كتابچـه طى يك 
توافق نامه همكارى ميان مراكز ملى كنترل و پيشگيرى از بيمارى هاى اياالت متحده،  بخش پيشگيرى 

از آسيب هاى ناخواسته، و اتحاديه بين المللى آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت، ميسر شده است.

1- YOURS        2- Nellie Ghusayni         3- Kate Brown         4- Floor Lieshout        5- Manpreet Darroch        6- Wim Rogmans        7- David Sleet        8- Claire Blanchard
9- Michal Molcho        10- Emily Fisher        11- Maureen Owen        12- Tamitza Toroyan        13- Andrew Pearce        14- Laura Sminkey         15- Jennifer Heatley
16- Aliou Oumarou        17- Ousman Conteh        18- Marlies Den Ouden        19- Loes van Kooten         20- AirSpace Studio        21- Youth and Road Safety Action Kit 
22- International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)        23- U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)        24- Division of Unintentional Injury Prevention

1

23

45

6

78910111213

14151617

1819

20

21

22

23

24



Youth for Road Safety Action Kit 

ISBN 978-90-9026297-0

Suggested citation:  
Youth for Road Safety Action Kit . Amsterdam, YOURS – Youth for Road Safety, 2012

Publications of YOURS – Youth for Road Safety can be obtained from  
www.youthforroadsafety.org

© YOURS – Youth for Road Safety.

All rights reserved. Requests for permission to reproduce or translate  
YOURS’ publications - whether for sale or for noncommercial distribution -  
should be addressed to YOURS - Youth for Road Safety at  
info@youthforroadsafety.org.

All reasonable precautions have been taken by YOURS – Youth for Road Safety to 
verify the information contained in this publication. However, the published material is 
being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied.  
The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. 
In no event shall YOURS – Youth for Road Safety, the author, or editor be liable for 
damages arising from its use. 

for Health Promotion and Education (IUPHE) through a cooperative agreement on 
Building Capacity in Developing Countries to Prevent Non-Communicable Diseases. 
The content of this Kit is solely the responsibility of the authors and does not 



كتابچه  راهنماى
جوان و ايمنى راه 

 SAFETY                   D
ECA

DE
 OF

 ACTION FOR ROAD   

  2 0 1 1 - 2 0 2 0  


