
 السالمة على الطرق
يف إقليم شرق املتوسط

إضاءات من التقرير العاملي عن حالة 
السالمة على الطرق 2013

معلومات لوسائل اإلعالم
من  اآلالف  حصد  الطرق  عىل  التصادمات  عن  النامجة  اإلصابات  تواصل 
األرواح يف إقليم رشق املتوسط كل عام؛ وتظهر املعطيات والبيانات املستمدة 
من التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 2013: دعم عقد العمل، أن 
العامل،  الطرق يف  التصادم عىل  النامجة عن  الوفيات  من   %10 يتحمل  اإلقليم 
التصادمات  عن  النامجة  الوفيات  معدالت  حيث  من  الثانية  املرتبة  حيتل  وأنه 
أن   ،2013 آذار/مارس   14 يف  أطِلق  الذي  التقرير،  ويوضح  الطرق.  عىل 
البلدان املرتفعة الدخل يف اإلقليم لدهيا املعدالت األعىل للوفيات بني البلدان 
املرتفعة الدخل يف العامل؛ وهذا ما جيعل من اإلصابات النامجة عن التصادمات 
عىل الطرق شاغاًل يقلق مجيع بلدان اإلقليم، وال يقترص عىل البلدان املنخفضة 

الدخل أو البلدان املتوسطة الدخل فيه.

املشكلة
1.24 مليون شخص كل عام،  تواصل التصادمات عىل الطرق حصد أرواح 
منهم ما يقرب من 127 260 شخص يف إقليم رشق املتوسط. وقد تم إحراز 
الطرق  عىل  السالمة  إدارة  مثل  املجاالت  بعض  يف  اإلقليم  يف  التقدم  بعض 
القيام  ينبغي  مما  الكثري  هناك  فإن  ذلك  ومع  لذلك.  الالزمة  القوانني  واعتامد 
به اليزال مطلوبًا، فرغم وجود القوانني، فإهنا مل تكن شاملة يف معظم البلدان، 
مستخدمي  أن  كام  التعزيز.  من  ملزيد  بحاجة  القوانني  تلك  تطبيق  واليزال 
الطرق املعرضني للمخاطر يعانون من مشاكل مجَّة. وبينام توضح نظم البيانات 
ي  املوجودة حجم هذه املشكلة بجالء، إال أن السياسات التي رسمت للتصدِّ

هلا غري كافية حتى اآلن.



السالمة على الطرق يف إقليم شرق املتوسط

 الذكور من الشباب هم أكثر من يعانون من
 اإلصابات النامجة عن التصادمات على الطرق

احلقائق العشرة الرئيسية
• يف عام 2010، شكلت الوفيات النامجة عن التصادمات عىل الطرق يف 	

إقليم رشق املتوسط 10% من العدد التقديري لتلك الوفيات يف العامل.

• حيتل إقليم رشق املتوسط املرتبة الثانية بني أعىل معدالت الوفيات بسبب 	
21.3 لكل  التي تصل يف اإلقليم إىل  التصادمات عىل الطرق يف العامل؛ 

مئة ألف نسمة، وال يفوقه يف ذلك إال اإلقليم األفريقي.

• النامجة عن 	 اإلعاقة  وحاالت  واإلصابات  الوفيات  أعداد  تقل  ما  عادة 
التصادمات عىل الطرق يف اإلقليم املبلَّغ عنها عن ما هي عليه يف الواقع.

• – 44 عامًا( هم 	 اإلنتاجي )15  الشباب يف مقتبل عمرهم  الذكور من 
ضًا خلطر إصابات التصادمات عىل الطرق. األكثر تعرُّ

• ملستخدمي 	 اإلقليم  يف  الطرق  عىل  التصادمات  وفيات  من   %45 تقع  
الوفيات  أكثر  وحتدث  هبا.  وتأثرًا  للمخاطر  ضًا  تعرُّ األكثر  الطرق 
البخارية/النارية،  الدراجات  سائقو  ذلك  يف  ويتلوهم  املشاة،  بني 

والدراجات اهلوائية.

• الترشيعات التي تنظم عوامل اخلطر الرئيسية متوافرة يف معظم البلدان، 	
إال أن معظم تلك القوانني غري شاملة؛ ويقلل عدم شموهلا والقصور يف 

تنفيذها من فعاليتها.

• رغم أن لدى معظم البلدان نظم للرعاية التالية للتصادمات عىل الطرق؛ 	
إال أن تلك النظم بحاجة للتقوية وللتعزيز.

• عىل 	 السالمة  جهود  عىل  لإلرشاف  رائدة  هيئة  فيها  البلدان  من   %84

الطرق؛  و95% من البلدان لدهيا اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق، 
بعضها يتضمن أهدافًا قابلة للقياس.

• جيري ما يقرب من نصف البلدان تفتيشًا منتظاًم عىل سالمة مجيع الطرق 	
فيها.

• يتم تطبيق معايري السالمة اإلقليمية أو الدولية عىل املركبات يف 68% من 	
بلدان اإلقليم فقط.
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حتسني الوضع ممكن
يف الفرتة بني عاَمْي 2007 و2010، نجح 88 بلدًا يف ختفيض عدد الوفيات عىل الطرق من 
خالل اعتامدها لتدخالت ذات فعالية مثبتة. وهذه التدخالت بسيطة، ويمكن ألي بلد أن 

يطبقها مهام كان مستوى الدخل لديه.

عوامل اخلطر 
الذي يستهدفها 

القانون

 تعريف القانون
الشامل

النسبة املئوية 
للبلدان اليت لديها 

القانون الشامل
قانون وطين يفرض حدود السرعة داخل املدن مبقدار السرعة 

50 كم/ساعة أو أقل، وقدرة السلطات احمللية على 
ختفيض حدود السرعة وفق ما يقتضي األمر.

%11

القيادة تحت تأثير 
الكحول

قانون وطين حول القيادة حتت تأثري الكحول يستند 
على تركيز الكحول يف الدم، ويكون فيه تركيز 

الكحول يف الدم لدى عامة السكان حمدداً � 0.05 غ/
ديسي لرت أو أقل.

%37

عدم استخدام 
خوذات الدراجات 

البخارية/النارية

قانون وطين يفرض استخدام خوذات الدراجات 
 ال�خارية/النارية يغطي مجيع راكيب الدراجات،
يف مجيع الطرق، ومجيع أمناط احملركات، مع 

اعتماد معايري دولية أو وطنية للخوذات.

%21

عدم استخدام 
أحزمة األمان

قانون وطين يفرض استخدام أحزمة األمان جلميع 
راكيب السيارات اخلصوصية )يف املقاعد األمامية 

واخللفية(.

%26

عدم استخدام 
المقاعد المقيدة 

لحركة األطفال

قانون وطين يفرض استخدام املقاعد املقيدة حلركة 
األطفال.

%11



•إدارة السالمة على الطرق تقوية أو إنشاء هيئة رائدة للسالمة على الطرق وضمان التمويل الكايف هلا لتمكينها من أداء واج�اتها ومسؤولياتها.	
• جتديد االسرتاتيجيات الوطنية استناداً إىل اخلطة العاملية لعقد العمل من أجل السالمة على الطرق2011 – 	

.2020

• حتسني جودة ال�يانات حول اإلصابات واإلعاقات والوفيات النامجة عن التصادمات على الطرق.	

•البنية التحتية للطرق مراجعة املكون اخلاص بالتفتيش على السالمة على الطرق ضمن االسرتاتيجيات الوطنية.	
• إعداد دالئل إرشادية وطنية للتفتيش على السالمة على الطرق.	
• تعزيز قدرات املفتشني الوطنيني للسالمة على الطرق.	
• رفع تقارير تقييم دورية إىل اهليئة الرائدة لتحديد نقاط القوة والفجوات ولتنسيق العمل.	

•سالمة املركبات اعتماد معايري إقليمية أو دولية ومالمح لسالمة املرك�ات والعمل بها.	

•التشريعات ت�ينيِّ تشريعات شاملة تتعلق بعوامل اخلطر الرئيسية.	
• رفع مستوى الوعي العام حول أهمية االمتثال للتشريعات وتط�يق تدابري احلماية الفردية من أجل السالمة 	

الشخصية.
• القياس املنتظم لعوامل اخلطر وعوامل احلماية باعت�ار ذلك مؤشراً للنجاح يف تط�يق القوانني ويف التدخالت األخرى 	

ذات الصلة.

االستجابة التالية للتصادم  
على الطرق

• تقييم دوري للجوانب املختلفة للنظام الوطين لرعاية الرضوح.	
• إعداد وتقوية نظم ال�يانات اليت تعزز االستجابة التالية للتصادم.	
• إنشاء خط هاتفي واحد للجميع للوصول إىل خدمات الطوارئ.	
• تقوية القدرات لدى مجيع العاملني يف الطوارئ، مبن فيهم األط�اء واملمرضات.	
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اإلجراءات املطلوبة

إن إعداد هذه املطبوعة مل يكن ليتم لوال املنحة املقدمة من مؤسسة بلومبريغ
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 منظمة الصحة العاملية املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
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