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السالمة على الطرق يف إقليم شرق املتوسط: حقائق رئيسية
•  عــىل املســتوى العاملــي، يســتأثر إقليــم رشق املتوســط بحــوايل 10٪ مــن الوفيــات النامجــة عــن 
ــة  ــأيت يف املرتب ــة، ي ــة العاملي ــة الصح ــم منظم ــتوى أقالي ــىل مس ــرق؛ وع ــىل الط ــات ع التصادم
الثانيــة بعــد اإلقليــم اإلفريقــي مــن حيــث أعــىل نســبة وفيــات نامجــة عــن تصادمــات الطــرق. 

ــة  ــات العمري ــن الفئ ــرق ضم ــىل الط ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات النامج ــي الوفي ــوايل ثلث ــع ح •  يق
ــذه  ــة ه ــور غالبي ــل الذك ــنة(، ويمث ــًا )15-59 س ــط اقتصادي ــنًا واألنش ــر س األصغ

ــات. الوفي

•  يقــع مخــس وثامنــون يف املائــة )85٪( مــن حــاالت الوفيــات النامجــة عــن 
تصادمــات الطــرق يف البلــدان املتوســطة الدخــل. واملعــّدل اإلمجــايل 

ر للوفيــات يف بلــدان اإلقليــم ذات الدخــل املرتفــع يتجاوُز  الـــُمقدَّ
ــف  ــىل ِضع ــُد ع ــراًء، ويزي ــل ث ــاورة األق ــدان املج ــرَيه يف البل نظ

متوســط املعــدل العاملــي يف البلــدان املرتفعــة الدخــل.

ــىل  ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات النامج ــدد الوفي ــبة ع ــل نس •    تص
الطــرق بالنســبة ملرتــادي الطــرق الضعفــاء )املشــاة، أو 
راكبــي الدراجــات اآلليــة ذات العجلتــن والثــالث عجالت 
وراكبــي الدراجــات( إىل 41٪، بينــام تصــل الوفيــات النامجــة 

عــن تصادمــات الطــرق بالنســبة لســائقي وراكبــي املركبــات 
ــوايل ٪45.  ــالت إىل ح ــع عج ذات األرب

ــة  ــة خمتص ــا وكال ــم إىل أن لدهي ــدان يف اإلقلي ــة البل ــري غالبي •    تش
ــن،  ــرق. ولك ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــة املعني ــود الوطني ــادة اجله بقي

ــا  ــىل متويله ــل ع ــا وال حتص ــل طاقته ــل بكام ــوكاالت ال تعم ــذه ال ه
ــدان. ــن البل ــط م ــل فق ــدد قلي ــل إال يف ع بالكام

ــة  ــرق خاص ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــن معني ــدان قوان ــم البل ــًا يف معظ ــر تقريب •    يتواف
ــدم  ــول، وع ــري الكح ــت تأث ــادة حت ــة، والقي ــية )الرسع ــلوكية الرئيس ــر الس ــل اخلط بعوام

ــة  ــد حرك ــم تقيي ــان، وُنُظ ــزام األم ــتعامل ح ــدم اس ــة وع ــة الناري ــوذة الدراج ــتخدام خ اس
ــات.  ــل املامرس ــري أفض ــتويف معاي ــا ال تس ــال(، إال أهن األطف

•    ينبغــي إنفــاذ الترشيعــات اخلاصــة بالســالمة عــىل الطــرق بصــورة مســتدامة وعــىل نحــو قــوي 
ــف  ــم، ُيصنّ ــدان اإلقلي ــث بل ــن ثل ــل م ــن يف أق ــة. ولك ال ــات فعَّ ــك الترشيع ــح تل ــى تصب حت
ــه »جيــد«، ممــا يــر بمــدى  ــة بالســالمة عــىل الطــرق بأن تقييــم إنفــاذ القوانــن القائمــة املعني

ــات.  ــة الترشيع فاعلي

ــن  ــدان تتضم ــف البل ــن نص ــر م ــة يف أكث ــالمة الوطني ــرتاتيجيات الس ــن أن اس ــم م ــىل الرغ •     ع
ــه  ــرق، إال أن ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــية اخلاص ــر الرئيس ــل اخلط ــم عوام ــق بمعظ ــات تتعل غاي
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ــتخدمي  ــلوك مس ــس س ــي تقي ــيطة الت ــؤرشات الوس ــن امل ــات ع ــري بيان ــور يف توف ــد قص يوج
ــل معــدالت اســتعامل حــزام األمــان أو اســتخدام خــوذة  الطــرق ومــدى إنفــاذ القوانــن، مث

ــة. ــة الناري الدراج

ــن  ــة ألم ــبعة ذات األولوي ــدة الس ــم املتح ــري األم ــم معاي ــط يف اإلقلي ــد فق ــد واح ــق بل •    ُيطّب
ــات.  املركب

ــىل  ــالمة ع ــري للس ــع تداب ــتدام، ووض ــل املس ــات للنق ــم سياس م يف رس ــدُّ ــض التق ــرز بع •    ُأح
الطــرق، حيــث أن 81٪ مــن البلــدان تســتوجب عمــل مراجعــات رســمية للســالمة قبــل تشــييد 

ــات رســمية لفحــص ســالمة الطــرق. ــدان جُتــري عملي الطــرق، كــام أن 67٪ مــن البل

مــة  م بشــأن االســتجابة التاليــة للتصــادم، مــع تبايــن وضــع الرعايــة املقدَّ •    ُأحــرز بعــض التقــدُّ
حســب مســتوى الدخــل.

•    جتميــع بيانــات بشــأن الوفيــات واإلصابــات غــري املميتــة النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطرق، 
واإلعاقــات املرتبطــة بتلــك التصادمــات، وجــودة تلــك البيانــات، ال يــزال يمثــل حتديــًا.

 خلفية عامة: السياق الدولي للسالمة على الطرق
ــامل.  ــاء الع ــع أنح ــخص يف مجي ــون ش ــن 1.2 ملي ــر م ــاة أكث ــرق حي ــىل الط ــات ع ــد التصادم حتص
ــن  ــباب الذي ــوِف الش ــاة يف صف ــباب الوف ــرز أس ــن أب ــرق ضم ــىل الط ــات ع ــأيت التصادم  وت
ــات غــري  ــون شــخص مــع إصاب ــش 20 إىل 50 ملي ــًا. ويتعاي ــن 15 و29 عام ــرتاوح أعامُرهــم ب ت
ــة ناجتــة عــن تصــادم، وتعتــرب هــذه اإلصابــات ســببًا رئيســيًا لإلعاقــة عــىل مســتوى العــامل.  مميت
وتشــكل التصادمــات عــىل الطريــق عبئــًا ثقيــاًل عــىل األفــراد واحلكومات، حيــث حتصــد األرواح، 
ــًا ضمــن أكثــر فئــة عمريــة منتجــة. وقــد ختلــف اإلصابــات غــري املميتــة  ويكــون الضحايــا غالب
وراءهــا بعــض الناجــن الذيــن يعانــون مــن آثــار ضــارة عــىل الصحــة ألمــد طويــل. كــام تكلــف 
التصادمــات عــىل الطــرق احلكومــات 3٪ مــن ناجتهــا اإلمجــايل املحــي. ومــن هنــا يتبــنَّ ِعَظــم آثــار 

هــذه التصادمــات، بالنســبة لــكل مــن الصحــة والتنميــة. 

ت اجلمعيــة العامــة  يف عــام 2010، واســتجابة لألزمــة العامليــة املتعلقــة بالســالمة عــىل الطــرق، أقــرَّ
لألمــم املتحــدة القــرار رقــم A/RES/64/255، والــذي تــم بموجبــه إعــالن الِعقــد 2020-2011 
بأنــه ِعقــد العمــل مــن أجــل الســالمة عــىل الطــرق، وهدفــه تثبيــت معــدل الوفيــات النامجــة عــن 
ــع أنحــاء  ــات النامجــة عنهــا يف مجي التصادمــات عــىل الطــرق وتقليــص املعــدالت املتوقعــة للوفي
ــة  ــة واإلقليمي ــادة اجلهــود املبذولــة يف هــذا الصــدد عــىل املســتويات الوطني العــامل مــن خــالل زي
والعامليــة. وهيــدف هــذا الِعقــد إىل إنقــاذ أرواح 5 مليــون شــخص بحلــول هنايتــه.1 ولقــد دعــت 
م الـــُمحَرز عىل مــدار الِعقد  اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة منظمــة الصحــة العامليــة لَرْصــد التقــدُّ

1  ميكن االطالع على اخلطة العاملية اخلاصة بعقد العمل من أجل السالمة على الطرق 2011–2020 

 United Nations Road Safety Collaboration, Global Plan for the Decade of Action for Road Safety(

.)/http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en( 2011–2020( باللغة اإلنكليزية على الرابط التالي: 
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مــن خــالل إصــدار سلســلة مــن التقريــر العاملــي عــن حالــة الســالمة عــىل الطــرق.

وجــاء عــام 2015 ليشــهد مزيــدًا مــن االلتزامــات عــىل املســتوى العاملــي، حيــث تضمنــت خطــة 
ــة املســتدامة لعــام 2030 ألول مــرة غايــات تتعلــق بالســالمة عــىل الطــرق وفقــًا للهدفــن  التنمي
الثالــث واحلــادي عــرش مــن ضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة. وللهــدف الثالــث مــن أهــداف 
التنميــة املســتدامة املتعلــق بالصحــة غايــة طموحــة خاصــة بتقليــص عــدد الوفيــات واإلصابــات 
النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق إىل النصــف عــىل املســتوى العاملــي، وذلــك بحلــول عــام 
ــل  ــري النق ــق بتوف ــذي يتعل ــتدامة ال ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــرش م ــادي ع ــدف احل ــا اهل 2020. أم
املســتدام للمــدن، فيتضمــن غايــة خاصــة بإتاحــة ُنُظــم نقــل مأمونــة وميســورة التكلفــة ومتوافــرة 
بســهولة ومســتدامة للجميــع، مــع حتســن الســالمة عــىل الطــرق، خاصــة مــن خــالل التوســع يف 
وســائل النقــل العــام، عــالوة عــىل إيــالء اهتــامم خــاص باحتياجــات مــن يعانــون مــن حــاالت 
ــار الســن، وذلــك بحلــول  ــل النســاء، واألطفــال، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكب ضعــف، مث

ــام 2030. 2  ع

ــام 2015«،  ــرق لع ــىل الط ــالمة ع ــة الس ــن حال ــي ع ــر العامل ــن »التقري ــه تدش ــام ذات ــهد الع وش
ــن  ــة األوىل م ــنوات الثالث ــهدهتا الس ــي ش ــريات الت ــار التغي ــم آث ــة أداة لتقيي ــذي كان بمثاب وال
»ِعقــد العمــل«، وإللقــاء الضــوء عــىل املجــاالت التــي تســتوجب مزيــدًا مــن العمــل. ويتضمــن 
التقريــر العاملــي أربعــة أغــراض حمــددة، أال وهــي: وصــف وضــع الســالمة عــىل الطــرق يف كل 
ــز  ــي لتحفي ــتوى الوطن ــىل املس ــرق ع ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــوات املتعلق ــد الفج ــدان؛ وحتدي البل
ــث  ــن حي ــدان م ــرزه البل ــذي حت م ال ــدُّ ــد التق ــرق؛ وَرْص ــىل الط ــالمة ع ــق بالس ــام يتعل ــل في العم
تنفيــذ التدابــري املحــددة يف »اخلطــة العامليــة اخلاصــة بعقــد العمــل مــن أجــل الســالمة عــىل الطــرق 
ــة  ــات الدولي ــات السياس ــد عملي ــية لرص ــات األساس ــات والبيان ــة املعلوم 2011-2020«؛ وإتاح

ــات اخلاصــة بالســالمة عــىل الطــرق. د الغاي ــي حتــدِّ الت

النتائج 3
م��ن ب��ن أقالي��م منظم��ة الصح��ة العاملي��ة، حيت��ل إقلي��م ش��رق املتوس��ط املرتب��ة الثاني��ة م��ن حي��ث أعل��ى 

مع��دالت الوفي��ات النامج��ة ع��ن التصادم��ات عل��ى الط��رق
يشــري التقريــر إىل أنــه يف عــام 2013، لقــي 306 118 شــخص حتفهــم يف تصادمــات الطــرق يف 21 
رة يف العــامل. وعــىل  بلــدًا يف اإلقليــم، ويمثــل هــذا العــدد حــوايل 10٪ مــن نســبة الوفيــات الـــُمقدَّ
الرغــم مــن ذلــك، فــإن اإلقليــم يــأيت يف املرتبــة الثانيــة بعــد اإلقليــم األفريقــي مــن حيــث أقــل 

./http://www.globalgoals.org  2

3  مت عمل استعراض األوضاع احلالي باستخدام بيانات من التقرير العاملي الثالث عن حالة السالمة على الطرق 2015. وتضمن ذلك بيانات من 21 

بلداً من بلدان إقليم شرق املتوسط االثنني والعشرين. ومت جتميع البيانات على املستوى الُقطري من جمموعة متعددة القطاعات من املستجيبني الذين 
قدَّموا معاً جمموعة واحدة من البيانات اليت عربت على النحو األمثل عن وضع السالمة على الطرق داخل البلد. للمزيد من املعلومات برجاء زيارة: 

/http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/methodology/en
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اســتخدام لوســائل النقــل ذات املحــركات، حيــث ال يزيــد عــدد املركبــات عــن 126 مركبــة لــكل 
ــم األورويب.  ــخص يف اإلقلي ــكل 1000 ش ــة ل ــوايل 510.3 مركب ــة بح ــخص - مقارن 1000 ش

ــم إىل  ــرق يف اإلقلي ــىل الط ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات النامج ــايل للوفي ــدل اإلمج ــل املع ويص
19.9 حالــة لــكل 000 100 نســمة. وهــذا املعــدل ليــس فقــط أعــىل مــن املتوســط العاملــي 
)17.4 حالــة لــكل 000 100 نســمة(، إال أنــه أيضــًا ثــاين أعــىل معــدل للوفيــات النامجــة عــن 

تصادمــات الطــرق يف العــامل بعــد اإلقليــم األفريقــي )26.6 حالــة لــكل 000 100 نســمة(.

يقــع 85٪ مــن حــاالت الوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق عــىل املســتوى اإلقليمي يف 
ر للوفيــات يف البلــدان املرتفعــة الدخل  البلــدان املتوســطة الدخــل. ويزيــد املعــدل اإلمجــايل الـــُمقدَّ
ــكل  ــة بـــ 19.8 ل ــل )22.4 مقارن ــطة الدخ ــة واملتوس ــدان املنخفض ــن البل ــا م ــدل جرياهن ــن مع ع
000 100 نســمة(. وهــذا املعــدل أعــىل مــن ضعــف املعــدل العاملــي املتوســط للبلــدان املرتفعــة 
ر للوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل  الدخــل. ويوضــح الشــكالن )1( و)2( املعــدل الـــُمقدَّ
الطــرق لــكل 000 100 نســمة وفقــًا ملجموعــات البلــدان حســب الدخــل يف اإلقليــم ويف العــامل 

يف 2010 و2013. 

الذكور والفئات العمرية األصغر سناً هم األكثر تأثُّرًا
يشــّكل الذكــور غالبيــة ضحايــا الوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق يف اإلقليــم. وتقــع 
ــنًا  ــر س ــة األصغ ــات العمري ــن الفئ ــرق ضم ــات الط ــن تصادم ــة ع ــات النامج ــي الوفي ــوايل ثلث ح
واألنشــط اقتصاديــًا )15-59 ســنة(. ويوضــح الشــكل )3( نســبة الوفيــات الـــُمبّلغ عنهــا النامجــة 

عــن تصادمــات الطــرق وفقــًا للفئــات العمريــة يف 10 بلــدان يف اإلقليــم يف 2013. 

الشّكل 1.  مع��دالت الوفي��ات للح��وادث عل��ى 
الط��رق ل��كل 000 100 نس��مة وفق��اً 
جملموع��ات البل��دان حس��ب الدخ��ل 
اقلي��م ش��رق املتوس��ط 2010 و2013 

عل��ى  للح��وادث  الوفي��ات  الشّكل 2.  مع��دالت 
الط��رق ل��كل 000 100 نس��مة وفق��اً 
جملموع��ات البل��دان حس��ب الدخ��ل 
2010 و2013  الع��امل  عل��ى مس��توى 
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الضعفاء من كل من مستخدمي الطرق وراكيب السيارات هم األشد تأثرًا
مــت 13 بلــدًا بيانــات حــول الوفيــات النامجــة عــن تصادمــات  مــن ضمــن 21 بلــدًا يف اإلقليــم، قدَّ
ــة  ــا اإلقليمي ــىل القضاي ــوء ع ــى الض ــا ألق ــرق، مم ــتخدمي الط ــوع مس ــب ن ــة حس ــرق ُمصنّف الط

التاليــة:

•    يمثــل مســتخدمو الطــرق الضعفــاء 41٪ مــن حــاالت الوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل 
الطــرق: املشــاة )27٪(، وســائقو وراكبــو الدراجــات اآلليــة ذات العجلتــن والثــالث عجــالت 

)11٪(، وراكبــو الدراجــات )٪3(. 

•    يمثــل ســائقو وراكبــو املركبــات ذات األربــع عجــالت 45٪ مــن حــاالت الوفيــات النامجــة عــن 
التصادمــات عــىل الطــرق. وهــذه النســبة أعــىل مــن املعــدل العاملــي )31٪(، وهــي ثــاين أعــىل 

نســبة عــىل مســتوى أقاليــم منظمــة الصحــة العامليــة بعــد اإلقليــم األورويب )٪51(. 

ــوع  ــًا لن ــرق وفق ــىل الط ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات النامج ــع الوفي ــرية توزي ــورة كب ــن بص •   يتباي
ــكل )4(  ــح الش ــات. ويوض ــت بيان م ــي قدَّ ــدان الـــ 13 الت ــن البل ــام ب ــرق في ــتخدمي الط مس
نســب الوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق وفقــًا لنــوع مســتخدمي الطــرق يف هــذه 

ــدان يف 2013. البل

ــار  ــع يف االعتب ــي أن يوض ــتوى الوطن ــىل املس ــبة ع ــالت املناس ــم التدخ ــد تصمي ــم عن ــن امله •    م
ــم ــرق يف اإلقلي ــتخدمي الط ــوع مس ــع ن ــص توزي خصائ

الشّكل 3.  نس��بة الوفي��ات للتصادم��ات عل��ى الط��رق، وفق��اً للفئ��ات 
العمري��ة يف 10 م��ن بل��دان إقلي��م ش��رق املتوس��ط، 2013 

70+
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تتباي��ن مع��دالت الوفي��ات النامج��ة ع��ن التصادم��ات عل��ى الط��رق عل��ى مس��توى اإلقلي��م وفق��اً لنوع مس��تخدمي 
الط��رق حس��ب الدخل 

ــة  ــدان املرتفع ــىل يف البل ــرق أع ــىل الط ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات النامج ــدل الوفي ــون مع ــد يك ق
الدخــل بالنســبة لســائقي وراكبــي املركبــات ذات األربــع عجــالت، إال أنــه يف البلــدان املتوســطة 
الدخــل يكــون هــذا املعــدل أعــىل بالنســبة ملســتخدمي الدراجــات اآلليــة ذات العجلتــن والثــالث 
عجــالت. ولكــن ذلــك ال يقــّوض املشــكلة املتعلقــة بســالمة املشــاة، الذيــن يمثلــون مــا ال يقــل 
عــن 25٪ مــن الوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق يف كل البلــدان بغــض النظــر عــن 
مســتوى الدخــل. ويوضــح الشــكالن )5( و)6( نســبة الوفيــات النامجــة عــن تصادمــات الطــرق 

يف اإلقليــم حســب نــوع مســتخدمي الطــرق وجمموعــات الدخــل يف 2013.

الشّكل 4.  نس��ب الوفي��ات للتصادم��ات عل��ى الط��رق ال���ُمبّلغ عنه��ا وال���ُمصّنفة حس��ب ن��وع مس��تخدمي 
الطري��ق يف 13 بل��داً م��ن بل��دان إقلي��م ش��رق املتوس��ط، 2013 
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العمل متعدِّد القطاعات يستدعي مزيداً من الدعم 

بــن  فيــام  الطــرق  الســالمة عــىل  تنســيق جهــود  الــروري  مــن 
ــة  ــامن فاعلي ــة لض ــات املختلف ــن والقطاع ــة املتعددي ــاب املصلح أصح
ــاب  ــن أصح ــرق. ويتضم ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــرتاتيجيات املتعلق االس
ــل،  ــة، والنق ــن الصح ــة كل م ــات املختلف ــددون والقطاع ــة املتع املصلح

ــدين،  ــع امل ــم، واملجتم ــة، والتعلي ــؤون املالي ــة، والش ــة، والعدال والرشط
ــة  ــة وطني ــة، وغريهــا. ومــن املهــم وجــود وكال والــوكاالت غــري احلكومي

ــة  ــراف املعني ــن كل األط ــام ب ــيق في ــا للتنس ــؤدي وظائفه ــة وت ــدة تنفيذي رائ
ولتيســري التعــاون والتنســيق فيــام بــن كل الــوكاالت ذات الصلــة، باإلضافــة إىل 

ــا. ــات َرْصده ــرق وآلي ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــات املتعلق ــد الغاي حتدي

الشّكل 5.  نس��بة الوفي��ات للتصادم��ات عل��ى الط��رق حس��ب ن��وع مس��تخدمي الطري��ق يف 9 بل��دان متوس��طة 
الدخ��ل م��ن بل��دان إقلي��م ش��رق املتوس��ط، 2013

الشّكل 6.  نس��بة الوفي��ات للتصادم��ات عل��ى الط��رق حس��ب ن��وع مس��تخدمي الطري��ق يف 4 
بل��دان مرتفع��ة الدخ��ل م��ن بل��دان إقلي��م ش��رق املتوس��ط، 2013

٪63

٪25
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٪2

٪43
٪27
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٪1
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وحاليــًا، أفــادت 86٪ مــن بلــدان اإلقليــم بــأن لدهيــا وكالــة رائــدة تقــود اجلهــود الوطنيــة اخلاصــة 
ــط،  ــدان فق ــل يف 10 بل ــىل التموي ــدة ع ــوكاالت الرائ ــذه ال ــل ه ــرق. وحتص ــىل الط ــالمة ع بالس
ــدان  ــبعة بل ــم يف س ــد، والتقيي ــع، والرص ــيق، والترشي ــث التنس ــن حي ــا م ــل طاقته ــل بكام وتعم

فقــط.
ويوجــد لــدى 81٪ مــن بلــدان اإلقليــم اســرتاتيجيات متعلقــة بالســالمة عىل الطــرق، حيــث ُيطّبق 
أحــد عــرش بلــدًا اســرتاتيجية وطنيــة واحــدة، بينــام ُتطّبــق أربعــة بلــدان اســرتاتيجيات متعــددة. 
ومُتــّول هــذه االســرتاتيجيات جزئيــًا أو كليــًا يف 52٪ مــن البلــدان. وتتضمــن هــذه االســرتاتيجيات 

غايــات تتعلــق باإلصابــات املميتــة وغــري املميتــة  يف 43٪ و24٪ مــن البلــدان، عــىل التــوايل.

القوان��ن املعني��ة بالس��المة عل��ى الط��رق متواف��رة يف معظ��م البل��دان تقريب��ًا، إال أنه��ا جي��ب أن تس��تويف 
معاي��ر أفض��ل املمارس��ات

ــم  ــا ينج ــرق وم ــىل الط ــات ع ــص التصادم ــل تقلي ــنَّى بالفع ــى يتس ــه حت ــة أن ــت البيِّن ــد أثبت لق
عنهــا مــن وفيــات، وإصابــات، وإعاقــات، مــن الــروري إقــرار ترشيــع بشــأن عوامــل اخلطــر 
الرئيســية املتعلقــة بالســالمة عــىل الطــرق وإنفــاذه. وتتضمــن عوامــل اخلطــر الرئيســية الرسعــة، 
ــتعامل  ــدم اس ــة، وع ــة الناري ــوذة الدراج ــتخدام خ ــدم اس ــول، وع ــري الكح ــت تأث ــادة حت والقي
حــزام األمــان، وُنُظــم تقييــد حركــة األطفــال. ولقــد ثُبــت أن تطبيــق حــدود الرسعــة، واختبــار 
احلــد األقــى لرتكيــز الكحــول يف الــدم، واســتخدام خــوذة الدراجــة  الناريــة، واســتعامل حــزام 
ل أداة مهمــة لتقليــص املعــدل الكبــري للتصادمــات  األمــان، وُنُظــم تقييــد حركــة األطفــال يشــكِّ
عــىل الطــرق. ويوجــد أيضــًا اهتــامم متنامــي بعواقــب القيــادة حتــت تأثــري املخــدرات واســتخدام 

ــادة بالنســبة للســالمة عــىل الطــرق.   ــاء القي ــة أثن اهلواتــف املحمول
وعــىل الرغــم مــن أن غالبيــة البلــدان لدهيــا قوانــن وطنيــة لتنظيــم الرسعــة، والقيــادة حتــت تأثــري 
ــد حركــة  ــة، واســتعامل حــزام األمــان، وُنُظــم تقيي الكحــول، واســتخدام خــوذة الدراجــة الناري
ــح  ــة. ويوض ــات العاملي ــل املامرس ــري أفض ــادًة معاي ــتويف ع ــن ال تس ــذه القوان ــال، إال أن ه األطف
الشــكل )7( نســب البلــدان يف اإلقليــم التــي يوجــد هبــا قانــون وطنــي بشــأن عوامــل اخلطــر يف 

.2013

الشّكل 7.  نس��ب بل��دان إقلي��م ش��رق املتوس��ط ال��يت يوج��د لديه��ا قان��ون وط��ي بش��أن عوام��ل اخلط��ر، 
  2013
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فيم��ا يل��ي ملخ��ص بالتش��ريعات املعني��ة بعوام��ل اخلط��ر الرئيس��ية املتعلق��ة بالس��المة عل��ى 
الط��رق يف اإلقلي��م:

ــىل  ــات ع ــوع التصادم ــر وق ــن خط ــرق م ــىل الط ــدة ع ــة الزائ ــد الرسع ــات: تزي ــدود الرسع •  ح
ــن  ــدِّ م ــدار 5٪ إىل احل ــة بمق ــط الرسع ــض متوّس ــؤدِّي َخْف ــن أن ي ــات.  ويمك ــرق والوفي الط
التصادمــات الـــُمميتة بنســبة تصــل إىل  30٪. وعــىل الرغــم مــن أن كافــة بلــدان اإلقليــم لدهيــا 
قانــون وطنــي خــاص بحــدود الرسعــة، إال أن 29٪ منهــا فقــط تســتويف معايــري منظمــة الصحــة 
ــن  ــدى 62٪ م ــة. ول ــة بالرسع ــات املعني ــة بالترشيع ــات اخلاص ــل املامرس ــأن أفض ــة بش العاملي
ــق 38٪ مــن  البلــدان قانــون يســمح للســلطات املحليــة بتعديــل حــدود الرسعــة املحليــة، وُتطبِّ
البلــدان احلــد األقــى للرسعــة عــىل الطــرق يف املناطــق احلريــة والــذي يقــل عــن أو يســاوي 
ــدُّ ذلــك مــن ضمــن أفضــل املامرســات. وتســتويف ســتة بلــدان فقــط يف  50 كم/الســاعة، وُيَع
ــس،  ــودان، وتون ــال، والس ــان، والصوم ــويت، ولبن ــي: )جيب ــن، أال وه ــن املعياري ــم هذي اإلقلي
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(. ويوضــح الشــكل )8( نســب البلــدان يف اإلقليــم التــي يوجــد 

هبــا معيــار ترشيعــي يتفــق مــع أفضــل املامرســات بشــأن حــدود الرسعــة.

الشّكل 8:.  نس��ب بل��دان إقلي��م ش��رق املتوس��ط ال��يت يوج��د به��ا معي��ار تش��ريعي 
يتف��ق م��ع أفض��ل املمارس��ات بش��أن ح��دود الس��رعة )الع��دد = 21(  
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ض  ــرُّ ــر التع ــن خط ــول م ــري الكح ــت تأث ــادة حت ــد القي ــول: تزي ــر الكح ــت تأث ــادة حت •  القي
ــدم إىل 0.05 غــرام/ ــز الكحــول يف ال ــا يصــل معــدل تركي ــرق. وعندم للتصادمــات عــىل الط

ديــي لــرت، يرتفــع خطــر وقــوع التصادمــات عــىل الطريــق بصــورة كبــرية. وبالتــايل، تــويص 
منظمــة الصحــة العامليــة بــأن تســتند القوانن/الترشيعــات املعنيــة بالقيــادة حتــت تأثــري الكحــول 
ــرت  ــي ل ــن 0.05 غرام/دي ــد ع ــث ال يزي ــدم، بحي ــول يف ال ــز الكح ــى لرتكي ــد األق إىل احل
ــن،  ــباب أو املبتدئ ــن الش ــائقن م ــرت للس ــي ل ــن 0.02 غرام/دي ــد ع ــكان، وال يزي ــة الس لعام
والذيــن يمثلــون فئــة معــرَّ ضــة ملخاطــر مرتفعــة. وعــىل الرغــم مــن أن كافــة بلــدان اإلقليــم 
هبــا قانــون وطنــي بشــأن القيــادة حتــت تأثــري الكحــول، إال أن 29٪ منهــا فقــط وضعــت قانوهنــا 
د احلــد األقــى  عــىل أســاس احلــد األقــى لرتكيــز الكحــول يف الــدم، و19٪ منهــا فقــط حتــدِّ
ــز الكحــول يف الــدم بنســبة 0.05 غرام/ديــي لــرت أو أقــل لعامــة الســكان، و14٪ منهــا  لرتكي
د احلــد األقــى لرتكيــز الكحــول يف الــدم بنســبة 0.02 غرام/ديــي لــرت أو أقــل للســائقن  حتــدِّ
ــة بلــدان يف  ــة. وتســتويف ثالث مــن الشــباب/املبتدئن، وفقــًا لتوصيــات منظمــة الصحــة العاملي
اإلقليــم معايــري منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن أفضــل املامرســات بالنســبة للقوانــن اخلاصــة 
ــدة(.  ــة املتح ــارات العربي ــرب، واإلم ــان، واملغ ــي )لبن ــول، وه ــري الكح ــت تأث ــادة حت بالقي
ويوضــح الشــكل )9( نســب البلــدان يف اإلقليــم التــي يوجــد هبــا معيــار ترشيعــي يتفــق مــع 

ــري الكحــول. ــادة حتــت تأث أفضــل املامرســات بشــأن القي

الشّكل 9.  ع��دد البل��دان ال��يت يوج��د به��ا معي��ار تش��ريعي يتف��ق م��ع أفض��ل 
املمارس��ات بش��أن القي��ادة حت��ت تأث��ر الكح��ول

استيفاء املعايري األربعة14

القانون الوطني اخلاص بالقيادة حتت تأثري الكحول

احلد األقى لرتكيز الكحول يف الدم للسائقن من 
الشباب/املبتدئن >0.02  غرام/ديي لرت

احلد األقى لرتكيز الكحول يف الدم لعامة السكان 
مقداره >0.05  غرام/ديي لرت

14

19

24

100

القانون املستند إىل احلد األقى لرتكيز الكحول يف الدم 
)BAC(  أو ما يساوي املحتوى الكحويل يف النفس 

 )BrAC(
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•  ُخــوذات الدراجــات الناريــة: يمكــن أن يــؤدي اســتخدام خــوذة الــرأس عــىل النحــو الصحيــح 
عنــد ركــوب الدراجــة الناريــة إىل خفــض خطــر التعــرض للوفــاة بنســبة 40٪، وخفــض خطــر 
ــأن  ــون بش ــا قان ــم لدهي ــدان اإلقلي ــن بل ــبة 70٪. و90٪ م ــديدة بنس ــة الش ــرض لإلصاب التع
ــة  ــرب، والضف ــان، واملغ ــط )لبن ــدان فق ــة بل ــة، إال أن ثالث ــات الناري ــوذة الدراج ــتخدام خ اس
الغربيــة وقطــاع غــزة( لدهيــا قانــون يســتويف معايري منظمــة الصحــة العامليــة ألفضل املامرســات؛ 
أي أنــه ُيطّبــق عــىل كل مــن الســائقن والــركاب البالغــن، ويف مجيــع أنــواع الطــرق، وعــىل كل 
أنــواع املحــركات، وينــص عــىل رضورة ارتــداء اخلــوذة بصــورة حمكمــة، كــام يشــري إىل املعايــري 

املتعلقــة باخلــوذة.

ــة  ــة مميت ض إلصاب ــرُّ ــر التع ــن خط ــدِّ م ــان إىل احل ــزام األم ــتعامل ح ــؤدي اس ــان: ي ــة األم •  أحزم
ــد  ــاغي املقاع ــل إىل 25٪ لش ــد تص ــبة ق ــة، وبنس ــد األمامي ــاغي املقاع ــل إىل 50٪ لش ــبة تص بنس
ــة . وعــىل الرغــم مــن أن 90٪ مــن بلــدان اإلقليــم لدهيــا قانــون وطنــي بشــأن اســتعامل  اخللفي
ــان،  ــالمية، ولبن ــران اإلس ــة إي ــويت، ومجهوري ــط )جيب ــدان فق ــبعة بل ــان إال أن س ــزام األم ح
وليبيــا، وُعــامن، واململكــة العربيــة الســعودية، والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( هــي التــي لدهيــا 
قانــون يســتويف معايــري أفضــل املامرســات بشــأن اســتعامل حــزام األمــان، مــن حيــث رسيــان 

ــة.  ــد اخللفي ــاغي املقاع ــة، وش ــد األمامي ــاغي املقاع ــائقن، وش ــىل الس ــون ع القان

ضهــم للقتــل  ــل ُنُظــم تقييــد حركــة األطفــال مــن احتــامل تعرُّ •  ُنُظــم تقييــد حركــة األطفــال: ُتقلِّ
ــام يــرتاوح بــن ٪54  ــة بحــوايل 70٪ بالنســبة للُرّضــع، وب ــة يف التصادمــات املميت أو اإلصاب

و80٪ بالنســبة لألطفــال الصغــار. وعــىل الرغــم مــن أن 71٪ مــن بلــدان اإلقليــم حتظر 
جلــوس األطفــال يف املقاعــد األماميــة، إال أن 24٪ فقــط مــن البلــدان لدهيــا قانــون 

وطنــي بشــأن ُنُظــم تقييــد حركــة األطفــال، وبلــد واحــد فقــط )لبنــان( لديــه 
قانــون يتفــق مــع أفضــل املامرســات - وهــو قانــون ينــص بصفــة خاصــة عــىل 

حظــر جلــوس األطفــال حتــت ســن معــن يف املقاعــد األماميــة، اســتناًدا إىل 
العمــر، والــوزن و/أو الطــول. 

ــاء القيــادة: 86٪ مــن بلــدان اإلقليــم لدهيــا  •  اســتخدام اهلاتــف املحمــول أثن
قانــون وطنــي ُينّظــم اســتخدام اهلاتــف املحمــول أثنــاء القيــادة. وحتظــر كل 

البلــدان التــي لدهيــا هــذا القانــون اســتخدام اهلواتــف املحمولــة باليــد )بــام يف 
ذلــك كتابــة وقــراءة الرســائل النصيــة القصــرية، مــا عــدا بلــد واحــد(، بينــام 

حتظــر 24٪ منهــا اســتخدام اهلواتــف غــري املحمولــة باليــد.  

•  القيــادة حتــت تأثــر املخــدرات: يوجــد يف معظــم بلــدان اإلقليــم تقريبــًا قانــون بشــأن 
القيــادة حتــت تأثــري املخــدرات. ولكــن، 15٪ فقــط مــن البلــدان التــي يوجــد لدهيــا هــذا 

ــدان  ــن البل ــط م ــع؛ و10٪ فق ــذا الترشي ــملها ه ــي يش ــدرات الت ــة املخ د قائم ــدِّ ــون ال حت القان
لدهيــا قوانــن أو ترشيعــات تســتلزم خضــوع الســائقن املتورطــن يف تصادمــات مميتــة الختبــار 
ــتوفتها  ــي اس ــات الت ــل املامرس ــة ألفض ــري الترشيعي ــكل )10( املعاي ــص الش املخدرات.ويلخ

ــم يف 2013. ــدان اإلقلي بل
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القوانن القائمة املعنية بالسالمة على الطرق حتتاج إىل اإلنفاذ بصورة أكرب
مــن الــروري إنفــاذ الترشيــع املعنــي بالســالمة عــىل الطــرق بصــورة مســتدامة وقويــة لضــامن 
فاعليتــه. ولقــد قــام التقريــر بتقييــم مســتوى إنفــاذ القوانــن القائمة بشــأن عوامــل اخلطر الرئيســية 
ــي  ــرأي املوضوع ــىل ال ــي ع ــم النوع ــتند التقيي ــم. واس ــرق يف اإلقلي ــىل الط ــالمة ع ــة بالس املتعلق
للخــرباء املختصــن بالســالمة عــىل الطــرق، والذيــن شــاركوا بتقديــم البيانــات الُقطريــة. وكشــف 
ــه »جيــد« يف أقــل مــن  التقييــم عــن تصنيــف إنفــاذ القوانــن بشــأن عوامــل اخلطــر الرئيســية بأن
مــت تقاريــر تفيــد بــأن  ثلــث البلــدان. ويوضــح الشــكل )11( نســب البلــدان يف اإلقليــم التــي قدَّ
تقييــم إنفــاذ عوامــل اخلطــر الرئيســية لدهيــا »جيــد« )8 درجــات أو أعــىل ، عــىل مقيــاس مــن 0 

إىل 10(.

الشّكل 10.  املعاير التشريعية ألفضل املمارسات اليت استوفتها بلدان إقليم شرق املتوسط يف 2013
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ضرورة توافر مزيد من البيانات بشأن املؤشرات الوسيطة

يتطلــب إجــراء تقييــم شــامل ألداء التدخــالت اخلاصــة بالســالمة عــىل الطــرق آليــات لتجميــع 
ــة فقــط )الوفيــات واإلصابــات(، ولكــن تغطــي أيضــًا النتائــج  بيانــات ال تغطــي النتائــج النهائي
الوســيطة، مثــل معــدل اســتخدام التدابــري الوقائيــة. وتقيــس املــؤرشات الوســيطة فاعليــة إنفــاذ 

ــام يتعلــق بالســالمة عــىل الطــرق.  ــن القائمــة والتغــريات الســلوكية في ــق القوان وتطبي

وكشــف املســح عــن قصــور يف توافــر هــذا النــوع مــن البيانــات يف اإلقليــم، عــالوة عــىل تبايــن 
ــام  ــات في ــدام املعلوم ــن انع ــت ب ــي تراوح ــؤرشات؛ والت ــر امل ــوص تواف ــات بخص اإلجاب

يتعلــق بمعــدالت تطبيــق ُنُظــم تقييــد حركــة األطفــال واســتعامل أحزمــة األمــان، وبــن 
إبــالغ 33% مــن البلــدان عــن بيانــات خاصــة بمعــدالت اســتعامل الســائقن حلــزام 

األمــان.

ــدان يف  ــن البل ــن 50٪ م ــر م ــات أن أكث ــرت البيان ــك، أظه ــن ذل ــم م ــىل الرغ وع
اإلقليــم ُتــدرج غايــات بشــأن معظــم عوامــل اخلطــر الرئيســية اخلاصــة بالســالمة 
ــىل  ــرق. ع ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــة املتعلق ــرتاتيجياهتا الوطني ــرق يف اس ــىل الط ع
ســبيل املثــال، يوجــد لــدى أكثــر مــن 50٪ مــن البلــدان غايــات تتعلــق بتقليــل 
ــة  ــتعامل أحزم ــادة اس ــول، وزي ــري الكح ــت تأث ــادة حت ــن القي ــدِّ م ــة، واحل الرسع

ــة  ــد حرك ــم تقيي ــبة لنُُظ ــى بالنس ــة. وحت ــات الناري ــوذات الدرج ــان وُخ األم
ــدان  ــن البل ــط، إال أن 38٪ م ــدان فق ــة بل ــون يف مخس ــأهنا قان ــاح بش ــال، واملت األطف

لدهيــا غايــات خاصــة بزيــادة تطبيــق ُنُظــم تقييــد حركــة األطفــال. ويوضــح الشــكل 
ــرق يف  ــىل الط ــالمة ع ــبة للس ــات بالنس ــؤرشات املخرج ــيطة وم ــؤرشات الوس )12( امل

ــم يف 2013 . 4 اإلقلي

Partly adapted from: World Health Organization, Data systems: a road safety manual for    4
/decision-makers and practitioners; available at: http://www.who.int/roadsafety/projects

./manuals/data/en

الشّكل 11.  نس��ب بل��دان إقلي��م ش��رق املتوس��ط ال��يت قدَّم��ت تقاري��ر تفي��د ب��أن تقيي��م إنف��اذ عوام��ل اخلط��ر 
الرئيس��ية لديه��ا »جي��د«  
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مدى توافر املؤشرات الوسيطة اليت تقيس مستوى إنفاذ القانون يف إقليم شرق املتوسط 2013

سياسات وغايات السالمة على الطريق بشان عوامل اخلطر الرئيسية يف إقليم شرق املتوسط 2013

الشّكل 12. وضع املؤشرات الوسيطة ومؤشرات املخرجات بالنسبة للسالمة على الطرق يف اإلقليم 2013
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ضرورة حتسن أمن املركبات والطرق

ــة املتعلقــة بأمــن  ــق بلــد واحــد فقــط يف اإلقليــم معايــري األمــم املتحــدة الســبعة ذات األولوي ُيطّب
ــدة  ــات اجلدي املركب

إن أمــن املركبــات جــزء ال يتجــزأ مــن الســالمة عــىل الطــرق، حيــث تلعــب املركبــات اآلمنــة 
ــديدة  ــة ش ــوع إصاب ــامل وق ــن احت ــد م ــات، واحل ــوع التصادم ــب وق ــاًم يف جتنُّ دورًا مه

ــح  ــد اللوائ ــي لتوحي ــدة العامل ــم املتح ــدى األم ــدُّ منت ــادم. وُيَع ــوع التص ــال وق ح
ــيارات  ــن س ــح ألم ــري ولوائ ــع معاي ــة تض ــة عاملي ــات5 أول هيئ ــة باملركب املتعلق

ــام  ــًا. وفي ــدة طواعي ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــا ال ــي تطبقه ــركاب لك ال
يــي املعايــري الدوليــة الســبعة التــي ُتشــكل احلــد األدنــى مــن جمموعــة املعايــري 
ــيارات  ــع س ــل رشكات تصنيع/جتمي ــن ِقَب ــا م ــب مراعاهت ــي جي ــية الت األساس

ــركاب.6 ال

• أحزمة األمان: يتم تزويد املركبات هبا يف مراحل تصنيعها وجتميعها.

•  بكلــة )مشــبك( حــزام األمــان: تنــص الالئحــة عــىل رضورة أن يتحمــل مشــبك 
ــان إىل  ــزام األم ــالت ح ــر انف ــل خط ــادم، لتقلي ــدوث تص ــري ح ــان تأث ــزام األم ح

احلــد األدنــى، وضــامن إمكانيــة نقــل الــركاب بأمــان مــن مقاعدهــم يف حالــة حــدوث 
تصــادم. 

•  تقييــد حركــة األطفــال: تنــص الالئحــة عــىل رضورة قيــام ُمصنّعــي املركبــات بتزويــد املركبــات 
ــال  ــة األطف ــد حرك ــائل تقيي ــن وس ــابك لتأم ــب مش ــال وتركي ــة األطف ــد حرك ــائل تقيي بوس

ــة. ــار املركب ــارشة بإط ــة مب املتصل

ــدان  ــة دون فق ــو احليلول ــك ه ــن ذل ــدف م ــة: واهل ــات املركب ــة ثب ــرتوين يف درج ــم اإللك •  التحكُّ
القــدرة عــىل التحكــم يف املركبــة يف حالــة زيــادة التوجيــه أو انخفــاض التوجيــه، ممــا يقلــل بــدوره 

مــن وقــوع اإلصابــات الشــديدة واملميتــة.

•  محايــة املشــاة مــن خــالل تصميــم مركبــة تتضمــن خصائــص معينــة حلاميــة املشــاة، مثــل اســتعامل 
ــفل  ــة أس ــزاء الصلب ــة واألج ــرك املركب ــاء حم ــن غط ــافة ب ــادة املس ــة، وزي ــر ليون ــدات أكث مص
ــل مــن شــدة  ــة مــن هيــكل املركبــات، ممــا يقلِّ ــة غــري الروري ــة األجــزاء الصلب ــة، وإزال املركب

ــة وقــوع تصــادم. ــة املشــاة يف حال إصاب

• املعاير التي حتمي الركاب حال وقوع تصادم أمامي.

• املعاير التي حتمي الركاب حال وقوع تصادم جانبي.

.https://www.unece.org/trans/main/wp29/meeting_docs_wp29.html  5

;World Health Organization; Global Status Report for Road Safety 2015 – Section 3   6
/available at: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015

.Section_3_GSRRS2015.pdf
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كشــفت البيانــات التــي تضّمنهــا املســح احلــايل عــن تطبيــق بلــد واحــد فقــط يف اإلقليــم )مــرص( 
ملعايــري األمــم املتحــدة الســبعة ذات األولويــة ألمــن املركبــات.7 

طرق أكثر أمنًا ونقل مستدام

ــوب  ــي و/أو رك ــىل امل ــجيع ع ــام، والتش ــل الع ــائل النق ــتثامر يف وس ــات إىل أن االس ــري البين تش
الدراجــات، وفصــل مســتخدمي الطــرق األكثــر عرضــة للتصادمــات عــن أماكــن مــرور املركبات 
ذات املحــركات مــن شــأنه أن حيــد مــن التعــرض إلصابــات ذات صلــة بوســائل النقــل.8 ويشــري 
ــق بسياســات النقــل املســتدام،  ــام يتعل ــم في ــم إحــراز تقــدم يف اإلقلي ــد ت ــه ق املســح احلــايل إىل أن
ــح  ــي 2013 و2015. ويوض ــرق لعام ــىل الط ــالمة ع ــن للس ــن العاملي ــن التقريري ــا ب ــرتة م يف الف
الشــكل )13( السياســات الوطنيــة ودون الوطنيــة لدعــم النقــل املســتدام يف اإلقليــم يف التقريريــن 

ــن 2013 و2015.  العاملي

حتقيق السالمة من خالل تصميم الطرق ومراجعتها
ُيعتــرب تقييــم ســالمة الطــرق ومراجعتهــا أثنــاء وبعــد تصميــم مرشوعــات البنيــة التحتيــة اخلاصــة 
بالطــرق مــن أهــم املســائل التــي ينبغــي وضعهــا يف االعتبــار. ويف 81٪ مــن بلــدان اإلقليــم، يلــزم 
إجــراء مراجعــات رســمية للســالمة قبــل تشــييد الطــرق، بينــام يلــزم يف 67٪ مــن البلــدان اســتكامل 

7   مت مجع معاير املركبات باستخدام معلومات من منتدى األمم املتحدة العاملي لتوحيد اللوائح املتعلقة باملركبات، ومت حتليل البيانات وتفسرها 

.)NCAP4( بواسطة برنامج تقييم السيارات اجلديدة

World Health Organization, overview of strategies for healthy sustainable transport, available   8

_at:http://www.who.int/sustainable-development/transport/strategies/sustainable
/./transport/en

الشّكل 13.  السياسات الوطنية ودون الوطنية لدعم النقل املستدام يف إقليم شرق املتوسط، 2013 و2015  
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عمليــات الفحــص الرســمية لســالمة الطــرق و/أو عمــل تقييــم للســالمة عــىل شــبكات الطــرق 
القائمــة بصفــة دوريــة. 

وحاليــًا، جتــري 24٪ مــن بلــدان اإلقليــم عمليــات فحــص رســمية للســالمة أو عمليــات فحــص 
للصيانــة. وتقــوم أربعــة بلــدان بإجــراء كال النوعــن مــن عمليــات الفحــص، أال وهــي )البحرين، 

وقطــر، واململكــة العربيــة الســعودية، والســودان(. 

تباُين الرعاية التالية على تصادمات الطرق بن البلدان حسب مستوى الدخل
م فيــام يتعلــق باالســتجابة التاليــة عــىل تصادمــات الطــرق  مــة إحــراز تقــدُّ توضــح البيانــات املقدَّ
يف اإلقليــم، حيــث ارتفعــت نســبة البلــدان التــي يوجــد هبــا رقــم وطنــي واحــد للطــوارئ مــن 
ــْن 2013 و2015. وشــهدت نفــس الفــرتة  ــن العاملَي 74٪ إىل 86٪، وذلــك يف الفــرتة بــن التقريَرْي
ــص طــب الطــوارئ لألطبــاء، حيــث ارتفعت  الزمنيــة ارتفــاع نســبة البلــدان التــي يوجــد هبــا ختصُّ
النســبة مــن 84٪ إىل 90٪، وكذلــك ارتفعــت نســبة التدريــب الرســمي للدراســات العليــا يف جمــال 

طــب الطــوارئ للممرضــات مــن 58٪ إىل ٪76. 

وتشــري البيانــات أيضــًا إىل تباُيــن الوضــع بالنســبة لالســتجابات التاليــة عــىل تصادمــات الطــرق يف 
اإلقليــم حســب مســتوى الدخــل، وذلــك اســتناًدا إىل البيانــات الــواردة يف التقريــر العاملــي لعــام 

2015 )اجلــدول 1(.

اجلــدول 1. نتائــج االســتجابات الرئيســية التاليــة عــى تصادمــات الطــرق حســب فئــات الدخــل وعــالوة عــىل 
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ذلــك، أفــادت 38٪ مــن البلــدان بــأن أكثــر مــن 75٪ مــن املــرىض املصابــن إصابــات بالغــة تــم نقلهــم بســيارات 
مــة بشــأن النســبة اســتنَدت إىل الــرأي الشــخيص للخــرباء الذيــن  اإلســعاف. وعــىل الرغــم مــن أن التقاريــر املقدَّ
ي املتعمــق  شــاركوا يف اســتكامل املســح، إال أن هــذه املعلومــات متثــل مــؤرشًا أوليــًا يتطلــب مزيــد مــن التحــرِّ

عــىل املســتوى الُقطــري.

ضرورة تعزيز البيانات املتعلقة بالتصادمات على الطرق
تعتــرب البيانــات الدقيقــة املوثــوق هبــا بخصــوص التصادمــات عــىل الطــرق بالغــة األمهيــة لتحديــد 
ــم  ــك لرس ــة؛ وكذل ــل ذات األولوي ــاالت العم ــر، وجم ــل اخلط ــاكل، وعوام ــوات واملش الفج
ــات  ــر البيان ــات؛ وَرْصــد األداء. ومــن الــروري تواف ــد الغاي ــرتاتيجيات واخلطــط؛ وحتدي االس

ــات.9  ــدة التصادم ــادم أو ش ــر التص ــتمر خلط ض املس ــرُّ ــن التع ــدِّ م ــة للح الدقيق

وفيما يلي بعض املسائل اليت كشف عنها املسح احلالي: 
ض الشــخص  •    وفقــًا للتعريــف املقــر عامليــًا، فإنــه ُيقصــد بالوفــاة يف حــادث عــىل الطريــق تعــرُّ
للمــوت مبــارشة أو خــالل 30 يومــًا نتيجــة تصــادم عــىل الطريــق. وال ُيســتخدم هــذا التعريــف 
إال يف تســعة بلــدان فقــط مــن البلــدان املشــاركة يف اإلقليــم، وهــي )مجهوريــة إيــران اإلســالمية، 
ــارات  ــس، واإلم ــعودية، وتون ــة الس ــة العربي ــر، واململك ــامن، وقط ــرب، وُع واألردن، واملغ

العربيــة املتحــدة، والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(.

ــن  ــه م ــرق، إال أن ــىل الط ــات ع ــات التصادم ــدد وفي ــن ع ــق ع ــم دقي ــر رق ــة إىل تواف •    باإلضاف
الــروري أيضــًا تقديــم بيانــات وصفيــة عــن الوفيــات حســب الفئــة العمريــة، ونــوع اجلنــس، 
ونــوع مســتخدم الطريــق لتحديــد النمــوذج الوبائــي للوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل 
الطــرق يف البلــدان. وعــىل مســتوى اإلقليــم، 14٪ مــن البلــدان ليــس لدهيــا بيانات عــن الوفيات 
حســب نــوع اجلنــس، وتفتقــر 19٪ منهــا إىل بيانــات مصنفــة حســب الفئــات العمريــة، و٪38 

مــن البلــدان ال تقــوم بتصنيــف الوفيــات حســب نــوع مســتخدم الطريــق. 

ــة  ــرتة زمني ــة بف ــت مرتبط ــميًا وليس ــدة رس ــات املقي ــوي كل الوفي ــجيل احلي ــم التس ــد ُنُظ •   تقيِّ
معينــة. وعــىل الرغــم مــن أن 91٪ مــن البلــدان يف اإلقليــم لدهيــا نظــام تســجيل حيــوي، إال أن 
53٪ فقــط مــن هــذه البلــدان هــي التــي اســتطاعت تقديــم بيانــات بخصــوص الوفيــات النامجــة 
عــن التصادمــات عــىل الطــرق. وعــالوة عــىل ذلــك، ُصنفــت 29٪ فقــط مــن البلــدان بــأن لدهيــا 
نظــام تســجيل جيــد لبيانــات الوفيــات، وهــي )البحريــن، ومــرص، والكويــت، وُعــامن، وقطــر، 
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(. ومــن الــروري مراجعــة ُنُظــم التســجيل احليــوي يف اإلقليــم 

وتعزيزهــا لتقديــم معلومــات موثوقــة.

•    تــأيت معظــم البيانــات الرســمية مــن املصــادر الرشطيــة، وال تســتخدم نظــام التســجيل احليــوي 

World Health Organization, Data systems: a road safety manual for decision-makers and  9

./practitioners; available at: http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/data/en
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أو البيانــات املتعلقــة بالصحــة. ووفقــًا للمســح، فــإن الوفيــات النامجــة 
ــدان يف  ــن البل ــتندت يف 67٪ م ــرق اس ــىل الط ــات ع ــن التصادم ع

ــدان  ــن البل ــت 9٪ م ــام مجع ــة، بين ــجالت الرشط ــم إىل س اإلقلي
بــن املصــادر الصحيــة والرشطيــة. ويشــري الشــكل )14( إىل 

مصــادر الوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق 
والـــُمبلَّغ عنهــا رســميًا يف اإلقليــم يف 2013.

•   قــد حُيّســن الربــط بــن مصــادر البيانــات مــن اإلبــالغ 
عــن الوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق، 
ممــا قــد يــؤدي بــدوره إىل ســد الفجــوة بــن احلــاالت 
التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا، وتلــك التــي يتــم تقديرهــا. 
 71 181 اإلبــالغ عــن إمجــايل  تــم  اإلقليــم،  ويف 
ــرق يف  ــىل الط ــات ع ــن التصادم ــة ع ــاة نامج ــة وف حال

ــام  ــس الع ــن نف ــري ع ــدد التقدي ــام كان الع 2013، بين
ــن  ــات يف الفــرق ب ــة. وتوجــد تباين هــو 306 118 حال

رة فيــام بــن البلــدان. ويف  الوفيــات امُلبّلــغ عنهــا والـــُمقدَّ
بعــض احلــاالت، قــد يصــل العــدد التقديــري للوفيــات إىل 

ضعــف حــاالت الوفــاة التــي تــم اإلبــالغ عنهــا، وقــد يصــل 
ــم  ــي ت ــاالت الت ــدد احل ــاف ع ــة أضع ــرى إىل أربع ــاالت أخ يف ح

اإلبــالغ عنهــا. 

الشّكل 14.  مص��ادر الوفي��ات النامج��ة ع��ن التصادم��ات عل��ى الط��رق وال���ُمبلَّغ عنه��ا رمسي��اً يف إقلي��م ش��رق املتوس��ط 2013 
و2015
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• متثِّــل الوفيــات أحــد مكّونــات املحصــالت النهائيــة لإلصابــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل 
الطــرق، إال أهنــا ال متثِّــل كل املحصــالت. وُتعتــرب تدابري العــالج يف املستشــفيات والتدابــري اخلاصة 
باإلصابــات مــن ضمــن املــؤرشات اهلامــة أيضــًا. ولقــد ارتفعــت نســبة البلــدان التــي يوجــد لدهيا 
ــد اإلصابــات يف غرفــة الطــوارئ مــن 42٪ إىل 48٪ يف الفــرتة مــا بــن التقريَرْيــن  نظــام وطنــي لرتصُّ
ــة،  ــات غــري مميت ــا إلصاب ــْي 2013 و2015. كــام أن 67٪ مــن البلــدان لدهيــا ضحاي ــْن لعاَم العاملَي
يتــم تصنيفهــم مــن حيــث شــدة اإلصابــة يف مرافــق الرعايــة الصحيــة. وعــىل الرغــم مــن ذلــك، 
ــة  ــر، واململك ــراق، وقط ــالمية، والع ــران اإلس ــة إي ــرص، ومجهوري ــط )م ــدان فق ــة بل ــد ثامني تعتم
ــزة(  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــدة، والضف ــة املتح ــارات العربي ــودان، واإلم ــعودية، والس ــة الس العربي
يف تصنيفهــا لشــدة اإلصابــات عــىل ُنُظــم التصنيــف الدوليــة مثــل التصنيــف الــدويل لألمــراض 

11.)AIS( 10  أو مقيــاس اإلصابــات املختــرص)ICD(

ــة  ــان، والضف ــالمية، واألردن، ولبن ــران اإلس ــة إي ــدان )مجهوري ــن البل ــط م ــت 19٪ فق م •    قدَّ
ــة  ــوا بإعاق ــن أصيب ــخاص الذي رة لألش ــُمقدَّ ــبة الـ ــأن النس ــات بش ــزة( بيان ــاع غ ــة وقط الغربي
دائمــة نتيجــة حــادث تصــادم عــىل الطريــق. وتــرتاوح األرقــام مــا بــن 1.8٪ إىل 18٪. وُيعــدُّ 
اتســاع هــذا النطــاق مــؤرشًا عــىل احتــامل قصــور البيانــات، بــام يف ذلــك عــدم وجــود تعريــف 

ــة.  ــة معياري ــد ومنهجي موح

./http://www.who.int/classifications/icd/en  10

.https://www.aaam.org/about-ais.html  11
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االستنتاجات والتوصيات 
•   يســتأثر اإلقليــم بحــوايل 10٪ مــن الوفيــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق عــىل مســتوى 
العــامل، وحيتــل املركــز الثــاين مــن حيــث أعــىل معــدل للوفيــات فيــام بــن أقاليــم منظمــة الصحــة 

العامليــة، حيــث تصــل إىل 19.9 حالــة وفــاة لــكل 000 100 نســمة. 

ــدان  ــع يف البل ــرق تق ــىل الط ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات النامج ــة الوفي ــن أن غالبي ــم م ــىل الرغ •  ع
املتوســطة الدخــل، إال أن معــدل الوفيــات يف البلــدان املرتفعــة الدخــل يفــوق املعــدل يف جرياهنــا 
مــن البلــدان األقــل ثــراءًا، وهــو أكثــر مــن ضعــف متوســط املعــدل العاملــي يف البلــدان املرتفعــة 
الدخــل. وتوجــد حاجــة ماّســة للعمــل عــىل مســتوى كل بلــدان اإلقليــم، بغــض النظــر عــن 

مســتوى دخلهــا.

ــن  ــة ع ــات النامج ــاالت الوفي ــن ح ــن 40٪ م ــر م ــاء أكث ــرق الضعف ــتخدمو الط ــكل مس •  يش
ــاهبًا )٪45(.  ــاًل مش ــًا ثقي ــون عبئ ــيارات يتحمل ــي الس ــام أن راكب ــرق. ك ــىل الط ــات ع التصادم
وعــىل راســمي السياســات أن يولــوا اهتاممــًا واجبــًا للمســائل املتعلقــة هباتــن الفئتــن لضــامن 

ــالمتهم. ــن س ــتهدف حتس ــي تس ــك الت ــًة تل ــل، خاص ــات التدخ ــد أولوي حتدي

ــة للســالمة عــىل الطــرق بشــأن عوامــل اخلطــر الســلوكية  •   معظــم البلــدان لدهيــا قوانــن وطني
ــل  ــري أفض ــن معاي ــذه القوان ــتويف ه ــن، ال تس ــرق. ولك ــىل الط ــالمة ع ــة بالس ــية املتعلق الرئيس
املامرســات، عــالوة عــىل قصور الدراســات املســؤولة عــن قيــاس املــؤرشات الوســيطة. وبالتايل، 
مــن الــروري ضــامن اتســاق القوانــن الوطنيــة املعنيــة بــكل عوامــل اخلطــر اخلاصــة بالســالمة 
عــىل الطــرق مــع أفضــل املامرســات املــوىص هبــا، وكذلــك ضــامن تعزيــز اإلنفــاذ مــن خــالل 

اســرتاتيجيات مســنََدة بالبيِّنــات وعاليــة املــردود.  

ــالمة  ــة لس ــبعة ذات األولوي ــدة الس ــم املتح ــري األم ــم معاي ــط يف اإلقلي ــد فق ــد واح ــق بل •   ُيطّب
ــات.  ــة باملركب ــح املتعلق ــد اللوائ ــي لتوحي ــدة العامل ــم املتح ــدى األم ــة بمنت ــات واخلاص املركب
وإقــرار هــذه املعايــري وتطبيقهــا مــن شــأنه أن يســهم يف احلــدِّ مــن احتــامل وقــوع إصابــة شــديدة 
ــي  ــا حتم ــرة أهن ــن فك ــط م ــس فق ــا لي ــري أمهيته ــذه املعاي ــتقي ه ــادم. وتس ــوع تص ــة وق يف حال
ــات.  ــة للتصادم ــر عرض ــرق األكث ــتخدمي الط ــي مس ــاً حتم ــا أيض ــن ألهن ــيارات، ولك ــي الس راكب

•  مــن املهــم دعــم واســتكامل السياســات اخلاصــة بنقــل مســتدام وبنيــة حتتية أكثــر ســالمة للطرق، 
مــع توافــر لوائــح مناســبة لكــي تصبــح تلــك السياســات فّعالــة وتســتجيب الحتياجــات كل 
ــات  ــك السياس ــيكون لتل ــات. وس ــي الدراج ــاة وراكب ــك املش ــام يف ذل ــق، ب ــتخدمي الطري مس
أيضــًا فوائــد أخــرى مشــرتكة إجيابيــة، مثــل زيــادة النشــاط البــدين، وتقليــل االنبعاثــات، ومــا 

يصاحــب هــذه التغيــريات مــن فوائــد صحيــة. 

ــز  ــي تعزي ــايل، ينبغ ــرق. وبالت ــىل الط ــالمة ع ــإدارة الس ــق ب ــام يتعل ــد في ــل املزي ــن عم ــد م •   الب
ــاء  ــن الوف ــا م ــي متّكنه ــة، الت ــوارد الالزم ــة وامل ــلطة املطلوب ــا الس ــدة ومنحه ــوكاالت الرائ ال
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ــة. كــام جيــب مراجعــة االســرتاتيجيات املتعلقــة بالســالمة  ــام بمهامهــا بفاعلي بالتزاماهتــا والقي
ــة.  ــؤرشات العاملي ــتنادًا إىل امل ــرق، اس ــىل الط ع

ــرق،  ــىل الط ــات ع ــّراء التصادم ــن ج ــن م ــة للمصاب ــة الالزم ــم الرعاي ــروري تقدي ــن ال •   م
وتقليــص الوفيــات التــي يمكــن احليلولــة دون وقوعهــا عــن طريــق التدخــل الطبــي. وجيــب 
ــة عــىل تصادمــات الطــرق، حســبام  ــة التالي ــات الرعاي ــدان العمــل عــىل توفــري مكّون عــىل البل
عّرفتهــا منظمــة الصحــة العامليــة. وجيــب أن يشــتمل ذلــك عــىل تطويــر أو تعزيــز ُنُظــم البيانــات 
ــد لإلصابــات يف غــرف  التــي تعــّزز االســتجابة التاليــة عــىل التصــادم، مثــل وجــود ُنُظــم ترصُّ

ــديدة.  ــات الش ــة اإلصاب ــجالت رعاي ــوي، وس ــجيل حي ــم تس ــوارئ، وُنُظ الط

ــًا يف  ي ــل حتدِّ ــات النامجــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق يمثِّ ــات عــن الوفي ــري بيان ــزال توف •   ال ي
اإلقليــم. وعليــه، ينبغــي حتســن جــودة البيانــات املتعلقــة بالوفيــات، وتلــك املتعلقــة باإلصابات 
غــري املميتــة، واإلعاقــات التــي يرتبــط حدوثهــا بالتصادمــات عــىل الطــرق. ويف ســبيل حتقيــق 
ذلــك، جيــب وضــع آليــات تنســيق دوريــة منتظمــة تربــط بــن خمتلــف مصــادر البيانــات املتعلقــة 

بالســالمة عــىل الطــرق، خاصــًة الرشطــة والصحــة.

ــة  ــات النامج ــرق 2015«  إىل أن اإلصاب ــىل الط ــالمة ع ــة الس ــن حال ــي ع ــر العامل ــري »التقري •   يش
د الصحــة العموميــة يف إقليــم رشق  ــل مشــكلة هتــدِّ عــن التصادمــات عــىل الطــرق ال تــزال مُتثِّ
املتوســط. وقــد يمثِّــل كل مــن ِعقــد العمــل مــن أجــل الســالمة عــىل الطــرق وأهــداف التنميــة 
املســتدامة فرصــة هائلــة لالســتفادة مــن اجلهــود الُقطريــة القائمــة وتعزيــز العمــل اجلامعــي نحــو 
حتقيــق الســالمة عــىل الطــرق. وتوفــر سلســلة قــرارات مجعيــة الصحــة العامليــة وقــرار اللجنــة 
م يف  ــدُّ ــن التق ــد م ــراز مزي ــرص إح ــود ف ــد تق ــة ق ــًا إضافي ــة ش م/ ل إ 56/ ق 7 فرص اإلقليمي

بلــدان اإلقليــم.





الوقاية من العنف واإلصابات واإلعاقة

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط

شارع منظمة الصحة العاملية

ص.ب.7608، مدينة نرص

القاهرة ) 11371(، مرص
www.emro.who.int

emrgovip@who.int

WHO-EM/HLP/107/A


