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چكيده

 

  

. شودهاي اجتماعي درنظر گرفته مي دولت مالزي به عنوان يكي از مسئوليت اي مدتهاست كه برايامنيت جاده

اي در ادارات دوليت، نهادهاي خصوصي و در راستاي اين مسئوليت، هيئت هاي زيادي در ارتباط با امنيت جاده

كميته هيئت دولت به رياست شخص نخست وزير توسط دولت شكل . اندسازمانهاي داوطلب، شكل گرفته

اي، هاي پژوهشي امنيت جادهمهاي تصويب گرديد تا توجهات را به برناسپس يك طرح ملي امنيت جاده. گرفت

اصالح رفتاري كاربران جاده، مهندسي جاده و امنيت وسائل نقليه، درمانهاي پزشكي و مديريت امنيت معطوف 

اي را در مالزي بررسي نمايد و نگاه خاصي به اقدامات اين مقاله سعي دارد تا وضعيت فعلي امنيت جاده. نمايد

اين مقاله . اي توسط دولت مالزي و خصوصاً وزارت كار مالزي داشته باشدانجام گرفته درخصوص امنيت جاده

اي اي، برنامه هاي امنيت جادهاي، هدف ملي امنيت جادهآمار موجود درخصوص تصادفات جاده رمروري ب

.وزارت كار مالزي و بحث در مورد استراتژي هاي آتي براي كاهش تصادفات رانندگي خواهد داشت

 

  

اي، نرخ تصادف، آمار تصادفاتهدف امنيت جاده :واژگان كليدي

 

  

اي در مالزيوضعيت تصادفات جاده

 

  

را  ۱تصوير (درسال درحال افزايش بوده است % ۷/۹رانندگي در مالزي درطي سه دهه گذشته با نرخ  تصادفات

به  ۱۹۷۴ مورد در سال ۵۸۱/۲۴تر، مجموع تعداد تصادفات جاده اي از در مقايسه با روزهاي قبل). ببينيد

سال گذشته، افزايش موارد تصادف به بيش از  ۳۰افزايش داشته است و در طي  ۲۰۰۵مورد در سال  ۲۶۴/۳۲۸

نيز افزايش داشته است اما نرخ آن در ) روز پس از تصادف ۳۰مرگ در طي (تعداد تلفات . رسيده است% ۱۳۵

رسيده  ۲۰۰۵مورد در سال  ۲۰۰/۶به  ۱۹۷۴ل مورد در سا ۳۰۳/۲مقايسه با كل تصادفات جاده اي كمتر بوده و از 

اي را و پس از اينكه دولت مالزي برنامه ملي پنج ساله امنيت جاده ۱۹۹۷اما روند صعودي تلفات در سال . است

  ۱.رسيد% ۳۰به نزديك  ۲۰۰۰براي كاهش تلفات تصادف وضع نمود، كاهش يافت و در سال 
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