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  قرالسالمة على الطُتقرير مرحلي حول 
  مقدمة

1. ز يف الوضع اإلقليمي لإلصابات النامجة هذا هو التقرير املرحلي الثاين الذي يصدم احملرن حول التقدير كل عام
اإلصابات النامجة عن  حول 7/ق 56لقرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ، استجابةً قرالتصادمات على الطُعن 

 نه مع إصداربالغة نظراً لتزام وحيظى تقرير هذا العام بأمهية .لصحة العموميةمتعاظم لحوادث املرور: شاغل 
ق رعلى الطُحمدثة حول السالمة  بيانات؛ وهو تقرير يقدم 2013ق رعن حالة السالمة على الطُالعاملي التقرير 

يف مجيع أرجاء العامل، ويضع خط األساس لرد عقد العمل من أجل السالمة على الطُص2020 – 2011ق ر. 

2. من أجل السالمة على الطُوعقد العمل ، 7/ق 56قرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ عتربوياللتزام  ق انعكاساًر
اًء على ق. وبنرالدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية والشركاء بالعمل معاً من أجل حتسني السالمة على الطُ

الوقاية من  2012املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط يف عام  هذا االلتزام، فقد صنف
وعلى  قرتصادمات الطُاص على اإلصابات النامجة عن خ اإلصابات كأحد الربامج ذات األولوية، مع تركيزٍ

) تستهدف 2017 – 2012رعاية املصابني بالرضوح. واستناداً إىل ذلك فقد مت إعداد خطة خلمس سنوات (
 ني.ني ودولييف اإلقليم، وذلك بالتعاون مع خرباء إقليميق رتصادمات الطُتقليص اإلصابات النامجة عن 

 يالوضع اإلقليم

يف العامل، وحيتل ق رالتصادمات على الطُمن الوفيات النامجة عن  %10إقليم شرق املتوسط يتحمل عبء  إن .3
 21.3على الطرق (مات تصادالالنامجة عن  اإلماتةاملركز الثاين بني األقاليم الستة يف املنظمة من حيث معدل 

 نسمة). 100 000لكل  18.03 البالغ نسمة من السكان، مقارنةً باملعدل العاملي 100 000لكل 

مات على التصادوعلى الصعيد العاملي، فإن البلدان املتوسطة الدخل هي األشد تأثُّراً باإلصابات النامجة عن  .4
تعاين من أعلى يف اإلقليم فإا ، ويتلوها يف ذلك البلدان املنخفضة الدخل، أما البلدان املرتفعة الدخل قرالطُ
ة هلا يف شىت أحناء العامل، مما يشري إىل أن اإلصابات النامجة عن ال بني اإلماتةالت معدبلدان املشامات تصاد

عاماً  44و 15أوج إنتاجيتهم بني سن الذين هم يف  ميع بلدان اإلقليم. ويعترب الشبابمتثل شاغالً جلالطرق 
موعات تعرويقع ما التنمية الوطنيةتداعيات خطرية على األمر الذي ينطوي على  ضاً للخطر،من أكثر ا .

ثُّراً باملخاطر؛ إذ بني املستخدمني للطرق األكثر تأمات الطرق تصاديقرب من نصف الوفيات النامجة عن 
 من أكثر عبء للوفيات، يتلوهم سائقو الدراجات النارية والدراجات اهلوائية. يعاين املشاة

 حالة عنالعاملي إقليم شرق املتوسط: حقائق مستمدة من التقرير  كتاب السالمة على الطرق يفويقدم  .5
وصفاً للوضع اإلقليمي يف ما يتعلق بالسالمة على الطرق، مع تقييم التغيرات اليت  2013 السالمة على الطرق

 .2009السالمة على الطرق  حالة طرأت على ذلك الوضع يف أعقاب إصدار التقرير العاملي األول عن
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، فإن هناك التااويوضح كتاب السالمة على الطرق يف إقليم شرق املتوسط أنه رغم التقدم احملرز يف بعض 
ازدادت نسبة بلدان اإلقليم اليت لديها وكالة ، 2013و 2009الكثري مما ينبغي عمله. فبني التقريرين العامليين 

لديها استراتيجية وطنية حول السالمة على  البلدان اليت، كما ازدادت نسبة %84إىل  %74تنسيقية رائدة من 
، إال أن عدداً قليالً من البلدان فقط لديها أهداف قابلة للقياس؛ مث إن التشريعات %95إىل  %75الطرق من 

 .2معظم احلاالت يف سم بالشموللدان، إال أا ال تتمتوافرة يف معظم الب 1اليت تتعلق بعوامل اخلطر الرئيسية
ن الرعاية كما أ. ان من فعاليتهاحيد فضالً عن عدم تنفيذها بشكل كاف التشريعات فإن عدم مشول مثَ ومن

ة لتقوية تلك الرعاية  معظم البلدان، ولكن احلاجة ماسالتالية حلدوث التصادمات املرورية متوافرة يف
دورات تدريبية متخصصة لألطباء  من البلدان %90ولتقييمها. ويف الوقت احلاضر، فإن لدى ما يقرب من 

  منها دورات تدريبية مماثلة للممرضات. %60حول طب الطوارئ، ولدى 

  7/ق 56القرار ش م/ل إ تنفيذ  
. 2013على الطرق  لسالمةالعاملي عن حالة االالزمة للتقرير  البياناتع عملية مجبلداً يف اإلقليم يف  19شارك  .6

 املتعددة القطاعات، كما قدم منطلقاً ملراجعة البياناتوقد ساهم ذلك يف تعزيز القدرات الوطنية يف جمال مجع 
وقد مت إعداد أداة إقليمية لتوثيق ما إجراءات متعددة القطاعات. تنفيذ و اتاخلطط الوطنية، وللبدء يف حوار

. ويتواصل العمل يف إعداد أداة معيارية لتقدير نشطة يف جمال السالمة على الطرققامت به البلدان من أ
بإيفاد بعثة قامت منظمة الصحة العاملية و. التصادمات على الطرقالتكاليف االقتصادية لإلصابات النامجة عن 

رية حول طَتوصيات إىل احلكومة القَ وتقدميتقييم وضع السالمة على الطرق، دف ر طَإىل قَلتقصي احلقائق 
 السالمة على الطرق. من شأا حتسني اإلجراءات اليت

، ة السالمة على الطرقلاحعن العاملي لقد تلقَّت الدول األعضاء الدعم التقين واملايل الالزم إلطالق التقرير  .7
والذي  2013أيار/مايو  12 إىل 6 املمتد من األسبوع العاملي الثاين للسالمة على الطرقوتسليط الضوء على 

سالمة املشاة. كما مت تقدمي الدعم التقين أيضاً إىل املؤمترات والندوات الدولية واإلقليمية والوطنية  يؤكد على
 .مات على الطرقالتصاداليت عقدت حول الوقاية من اإلصابات النامجة عن 

لمهنيني الصحيني حول الوقاية من اإلصابات اليت تنجم عن لحلقات عملية إقليمية ودعم مت تنظيم و .8
مت إدراج وقاية األطفال من اإلصابات (ومن بينها و .اوحول السمات الوبائية هل ،التصادمات على الطرق
اإلعاقة يف احلزمة التدريبية اإلقليمية املعدة ملمثلي من ) والتصادمات على الطرقاإلصابات النامجة عن 

عات وللمتطوعني الصحيني. كما مت تقدمي الدعم التقين الالزم إلدراج الوقاية من اإلصابات، واليت اتم
الصحة ب اخلاصة، يف املناهج التعليمية التصادمات على الطرقعن  النامجةتشمل الوقاية من اإلصابات 

 العمومية، وطب الطوارئ، والتمريض.

ل للدول األعضاء، فقد أعدت منظمة الصحة العاملية أداة لتوصيف وباإلضافة إىل تقدمي الدعم التقين املتواص .9
مرتمات سظُم رعاية الرضوح. كما تنلتأهيل املبادئ التوجيهية لت ترمجة التقرير العاملي حول اإلعاقة، وم

                                                 
استخدام حزام األمان، وإمهال استخدام اخلوذة، وإمهال استخدام  إن عوامل اخلطر الرئيسية هي: السرعة، تعاطي الكحول أثناء القيادة، وإمهال 1

   .املقيدات لألطفال
حول القيادة وتعاطي الكحول يستند إىل قياس  وجود قانوناإللزام باستخدام حزام األمان جلميع شاغلي السيارات، و :تشتمل األمثلة على الشمولية 2

  ر لعموم السكان).غ/ديسي لت 0.05تركيز الكحول يف الدم (أقل من 
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ممكن. وقد مت إجراء  فادة منه إىل أقصى حدتعظيم االستلإىل اللغات الوطنية يف اإلقليم، توخياً  اتمعي
قوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع حب اخلاصةالتدريب على إعداد التقارير حول تنفيذ االتفاقية 

أيضاً إىل املشاورة التقين الشركاء. كما قدمت منظمة الصحة العاملية الدعم  من وغريهاجامعة الدول العربية 
العامة لألمم املتحدة حول  للجمعيةلالجتماع الرفيع املستوى اإلقليمية العربية اليت عقدت من أجل التحضري 

 .2013اإلعاقة والتنمية 

 التحديات

10. لتزام السياسي املعلن ال ينعكس يف صورة متويل يات خطرية ماثلة، فاالرغم اجلهود املتواصلة، فإن هناك حتد
طاعات غري فعالة يف معظم احلاالت. الق ةإجراءات برناجمية. والتزال آليات التنسيق والتنفيذ املتعددكاف و

، كما ال تتوافر يف سمان بالضعفما يت وتنفيذها عادةً فرضهاورغم توافر األطر السياسية والتشريعية فإن 
بالتصادمات على معظم األحيان املعطيات املوثوقة حول الوفيات واإلصابات واإلعاقات ذات الصلة 

. أما املوارد البشرية البياناتنظُم مجع  توتشت اإلبالغ يف شيوع التقصري، ويعود ذلك إىل الطرق
املستشفى، دخول الرعاية قبل والتالية لإلصابة، األساسية فمحدودة، والتزال هناك ثغرات يف الرعاية 

غري جمدية  واليت عادة ما تكونورعاية الرضوح املرتكزة على املستشفيات، وتقدمي خدمات إعادة التأهيل؛ 
بل  ،وغري كافية، وال ترقى إىل املعايري املقبولة دولياً. كما أن التفاوتات يف مستويات التطور بني بلد وآخر

 ق يف اإلقليم.رأمام السالمة على الطُإضافياً ياً ل حتدثِّمت ،وداخل البلد الواحد

 اخلطوات التالية

وعقد العمل من أجل السالمة على الطرق وخطة ، 2013 لسالمة على الطرقعن حالة ا إن التقرير العاملي .11
 لتحفيز اً، تشكل فرصمسيةاخلَواخلطة اإلقليمية  7./ق56العمل اخلاصة به، وقرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ

التصادمات على الطرق املزيد من اإلجراءات واألنشطة اليت تستهدف الوقاية من اإلصابات اليت تنجم عن 
 األعضاء يف اإلقليم. الدوليف 

12. ل القطاع الصحي، بقيادة وزارات الصحة، أداء دور هام وطليعي يف اجلهود املبذولة يف جمال السالمة ويواص
، وال على مجع قرمات على الطُالتصادعلى الطرق؛ وهو دور ال يقتصر على االستجابة التالية حلدوث 

وقاية األولية. ومن األمثلة على تلك اجلهود: ضمان تسمية ، بل يتجاوزها إىل التدخالت الالزمة للالبيانات
ضابط اتصال مسؤول عن الوقاية من اإلصابات يف وزارة الصحة، إىل جانب ضابط اتصال وطين مسؤول 

ق عرب رومراجعة اخلطط الوطنية اخلاصة بالسالمة على الطُ لعمل من أجل السالمة على الطرق؛عن عقد ا
؛ حمددةوضع أهداف مالئمة، ومؤشرات واضحة، وبنود مالية  مع، والتخصصاتعملية متعددة القطاعات 

وفعالية وكالة رائدة متعددة القطاعات وحتظى بتمويل كاف،  ظليف (دور القوامة)  إشرايفوأداء دور 
(أو آلية تنسيقية أخرى) ذات صلة بالسالمة على الطرق؛ واإلسهام الفعال يف األنشطة اإلقليمية  كاملة

 والعاملية حول السالمة على الطرق من أجل االستفادة من الفرص واملوارد واخلربات املتوافرة.

؛ على الطرق التصادماتواليت تستهدف تقليص اإلصابات اليت تنجم عن  مسيةاخلَوضمن اخلطة اإلقليمية  .13
 .2015 – 2014تعتزم مواصلة القيام باألنشطة التالية ضمن الثنائية فإن منظمة الصحة العاملية 
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ذات الصلة بالسالمة على الة الفعتعزيز القدرات الوطنية الالزمة لتخطيط وإدارة الربامج والسياسات  •
 ل الوطنيني واملديرين من املستوىق، ولعقد احللقات العملية اإلقليمية اليت جتمع ضباط االتصارالطُ

الوزارات األخرى ذات الصلة؛ وذلك بالتوازي مع مواصلة سائر املتوسط يف وزارات الصحة و اإلداري
بذل اجلهود الالزمة إلدراج الوقاية من اإلصابات على النحو املالئم ضمن املناهج الدراسية الطبية 

ة العمومية. كما ستواصل منظمة الصحة العاملية عملها يف تسهيل مشاركة العاملني اخلاصة بالصحو
املؤمتر العاملي حول الوقاية من  مبا يف ذلكالصحيني من بلدان اإلقليم يف املنتديات الدولية ذات الصلة 

 .2014اإلصابات وتعزيز السالمة 

احملافظة على السالمة على الطرق ضمن جدول األعمال اإلقليمي والوطين اخلاص بسياسات الصحة  •
 2013العمومية، وستتواصل اجلهود لالستفادة القصوى من التقرير العاملي عن حالة السالمة على الطرق 

يوم العاملي لذكرى وتعزيز إسهام وسائل اإلعالم، واالستفادة من الفعاليات العاملية واإلقليمية مثل ال
مات على الطرق.ضحايا التصاد 

• توسيع نطاق التوجيه التقين الذي تقدمه املنظمة إىل الدول األعضاء، ويف هذا الصدد؛ ستشكيلتم ي 
فريق استشاري إقليمي حول السالمة على الطرق، وسيكون تركيزه أكثر على العمل يف البلدان، وذلك 

يف عشرة بلدان ند إىل منوذج السالمة على الطرق لوقائية اليت تستباستخدام حزمة من التدخالت ا
 ته منظمة الصحة العاملية.الذي أعدو

• إنشاء آليات للرصحرى البلدان اإلقليمي، وستتلقَّوز على الصعيد الوطين د والتقييم الروتيين للتقدم الـم
لسالمة على الطرق، إىل ا عن حالةالثالث  العامليلتقرير املسح حول ايف تنفيذ  لالشتراكالدعم الالزم 

د مسار عقد العمل من أجل السالمة على الطرق. ومن املأمول أن رصتقارير اليت تلسلسلة من اجانب 
2015ر التقرير العاملي الثالث عن حالة السالمة على الطرق يف عام يصد د عقد وهو العام الذي سيشه

 .قرالعمل من أجل السالمة على الطُ اجتماع املراجعة يف منتصف فترة عقد

لتفعيل املزيد من الفهم الشامل جلميع جوانب املشكلة، سيتم إعداد منهجية معيارية لتقدير التكاليف  •
، كما سيتم إطالقها على سبيل االرتياد يف الطرقعلى تصادمات الاالقتصادية لإلصابات اليت تنجم عن 

تزم املكتب اإلقليمي البحث عن شراكات من أجل إنشاء برنامج بعض البلدان املختارة من اإلقليم. ويع
 يف اإلقليم. لشباب الباحثنيللمنح الصغرية للسالمة على الطرق ختصص 

رعاية الرضوح، وتقدمي الدعم لتخطيط رصد عملية التقوية القدرات لدى العاملني يف رعاية الطوارئ، و •
املمرضات ومديري النظُم الصحية وفق املنهج تدريب أطباء رعاية الطوارئ وسيتم ، وعالميواإل

الدراسي الذي تعتمده منظمة الصحة العاملية. وسيتم تقدمي الدعم التقين لتقييم وظائف نظام رعاية 
 .احلالية دماتاخلالرضوح يف الدول األعضاء، ويتلو ذلك إصدار التوصيات الكفيلة بتحسني 


