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المصدر: منظمة الصحة العالمية، التقديرات الصحية العالمية، 2014

مقدمة

يأيت تنظيم أسبوع األمم املتحدة العاملي الثالث للسالمة عىل الطرق، 
4-10 أيار/مايو 2015، بناًء عىل طلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

يف عام 2014 بموجب قرارها A/68/L.40 بشأن حتسني السالمة 
عىل الطرق يف العامل، ويركز األسبوع العاملي هذا العام عىل موضوع 
»األطفال والسالمة عىل الطرق« هبدف جذب االهتامم لقضية توفري 

احلامية لألطفال عىل الطرق وتعزيز اجلهود الرامية لتحقيق هذه الغاية.

ويمثل أسبوع األمم املتحدة العاملي للسالمة عىل الطرق فرصة 
فريدة للدعوة لتحسني السالمة عىل الطرق وجتديد االلتزام ببذل 

كافة اجلهود عىل كافة األصعدة يف سبيل إنقاذ حياة اآلالف من 
األشخاص. ويعد هذا األسبوع أحد أهم الفعاليات التي ُتنظَّم يف 

إطار عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق 2011-2020، إذ 
يسهم يف حتقيق اهلدف العاملي لعقد العمل املتمثل يف إنقاذ 5 ماليني 

شخص حول العامل.

حقائق من إقليم رشق املتوسط

تودي التصادمات عىل الطرق بحياة 300 186 طفل سنويًا، منها 
623 26 )حوايل 14%( يف إقليم رشق املتوسط. ويقع 66.8% من هذه 

الوفيات بني الذكور. من هنا، ُتعد اإلصابات النامجة عن تصادمات 
الطرق ضمن أهم أسباب الوفاة يف اإلقليم بني الشباب واألطفال 

الذين تزيد أعامرهم عىل مخس سنوات. ويقصد بالطفل يف هذا 
السياق الشخص الذي مل يتجاوز سن الثامنة عرش بحسب تعريف 

اتفاقية حقوق الطفل.

األطفال والسالمة عىل الطرق
 أسبوع األمم املتحدة العاملي الثالث للسالمة عىل الطرق

يف إقليم رشق املتوسط
من 4 إىل 10 أيار/مايو 2015

ما الذي يجعل الأطفال شديدي التعرض للتصادمات 

عىل الطرق؟

• صغر البنية الجسمانية للأطفال وعدم اكتمال نموهم 	

دراكي واالجتماعي. ي واالإ
البد�ن

• قد يصعب عىل االأطفال رؤية المركبات من حولهم، كما 	

هم من المارة رؤيتهم.  يصعب عىل سائقي المركبات وغ�ي

• ي تصادم عىل الطريق، فإنهم 	
عندما يصاب االأطفال �ن

ة بالرأس مقارنة بالكبار  صابات خط�ي يكونون أك�ث عرضة الإ

نظراً لضعف عظام رؤوسهم. 

• ي تفس�ي مختلف 	
قد يواجه االأطفال الصغار صعوبة �ن

ي يسمعونها، مما قد 
ي يرونها واالأصوات ال�ت

المشاهد ال�ت

يؤثر عىل تقديرهم لمدى قرب المركبات المتحركة ورسعتها 

واتجاهها. 

• ن ويكون مدى االنتباه 	 قد يكون االأطفال الصغار مندفع�ي

ي التعامل 
ي أنهم يواجهون مشقة �ن

، بما يع�ن لديهم قص�ي

ي نفس الوقت. 
مع أك�ث من تحٍد �ن

• مع نمو االأطفال وبلوغهم مرحلة المراهقة يصبحون أك�ث 	

إقباالً عىل المخاطر، مما يهدد سلمتهم عىل الطرق.
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اتيجيات للحفاظ عىل سالمة الأطفال عىل الطريق  10 اس�ت

مكافحة الرسعة. 1

الحد من حاالت القيادة تحت تأث�ي الكحول. 2

ي الدراجات الهوائية والدراجات النارية للخوذ . 3 استخدام راك�ب

تقييد االأطفال داخل المركبات. 4

ن قدرة االأطفال عىل رؤية االآخرين ورؤية االآخرين لهم. 5 تحس�ي

ن الهياكل االأساسية للطرق. 6 تحس�ي

تكييف تصميم المركبات. 7

ي يتعرض لها السائقون من الشباب. 8
الحد من المخاطر ال�ت

ن . 9 تقديم الرعاية الملئمة للأطفال المصاب�ي

اف عىل االأطفال عىل الطرق. 10 رسث االإ
اتيجيات للحفاظ عىل سلمة االأطفال عىل الطريق، جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2015.    المصدر: عرسث اس�ت
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وعىل العكس من االجتاه السائد عامليًا، متثل اإلصابات النامجة عن تصادمات الطرق والوفيات املرتبطة هبا بني األطفال مشكلة خطرية لكافة 
بلدان إقليم رشق املتوسط برصف النظر عن مستوى دخلها.

وحيتل إقليم رشق املتوسط املرتبة الثانية بعد اإلقليم اإلفريقي من حيث أعىل معدالت الوفيات النامجة عن تصادمات الطرق بني األطفال )11.2 
لكل 100 ألف نسمة( يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. أما بلدان اإلقليم ذات الدخل املرتفع فلدهيا أعىل معدالت الوفيات 

النامجة عن تصادمات عىل الطرق بني األطفال مقارنة بالبلدان ذات مستوى الدخل املامثل حول العامل. وهذا املعدل الذي يبلغ 8.5 لكل 100 
ألف طفل يزيد عىل ضعف املعدل العاملي للبلدان ذات الدخل املرتفع.

وبرغم توافر بعض البيانات حول هذه املشكلة بني األطفال، ال تزال هناك العديد من التحديات املرتبطة بجودة تلك البيانات وموثوقيتها، 
ذلك إىل جانب انتشار نقص التبليغ يف اإلقليم.

ولتحسني سالمة األطفال عىل الطرق، توجد حزمة من اإلجراءات للتدخل الفَعال من خالل النهج الشامل ملنظومة السالمة. وتسلط اخلطة 
العاملية لعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق 2011-2020 الضوء عىل اإلجراءات التي يلزم تنفيذها من أجل حتسني السالمة عىل الطرق 

للجميع، إال أن هناك إجراءات إضافية تركز عىل األطفال بصفة خاصة ُيمكن اختاذها أيضًا لتحسني سالمتهم عىل الطرق. 
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