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املقدمة
التقرير  الدويل  البنك  مع  باالشرتاك  العاملية  الصحة  منظمة  أطلقت   ،2004 عام  يف 
العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور. أوضح التقرير املخاطر 
من  بمجموعة  وأوىص  الطرق  عىل  التصادمات  عن  النامجة  لإلصابات  الرئيسية 
التدخالت التي يمكن أن تنفذها البلدان لتحسني السالمة عىل الطرق. يف نفس العام، 
أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارًا بشأن حتسني السالمة عىل الطرق عىل 
الصعيد العاملي. وبعد مرور مخس سنوات، نرشت منظمة الصحة العاملية التقرير 
العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق لعام 2009 الذي قدم أول تقييم عن حالة 
السالمة عىل الطرق عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وأعقب ذلك 
أول تقرير عن حالة السالمة عىل الطرق يف إقليم رشق املتوسط الذي قدم املزيد 
البيانات املستقاة  من الرتكيز عىل السياق والقضايا اإلقليمية مع االستفادة من 
الدول  أصدرت  اإلقليم،  يف  املشكلة  خلطورة  وتقديرًا  العاملي.  التقرير  من 
القرار  املتوسط  لرشق  اإلقليمية  للجنة   56 الدورة  يف   2009 عام  يف  األعضاء 
الطرق:  عىل  التصادمات  عن  النامجة  اإلصابات  بشأن    EM/RC56/R.7 رقم 

شاغل متعاظم للصحة العمومية. 
وجاء القرار 64/255 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2010 
 2020–2011 الفرتة  أن  وأعلن  املتنامي،  الزخم  هذا  كبري،  بشكل  ليعزز، 
نرش  اقرتاح  تم  القرار،  هذا  يف  الطرق.  عىل  السالمة  أجل  من  للعمل  خمصصة 
املزيد من تقارير عن احلالة العاملية كوسيلة لرصد تأثري العقد. و يف عام 2011، 
بدأت منظمة الصحة العاملية العمل عىل التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل 
حالة  وصف  إىل  التقرير  هذا  وهيدف  العمل.1   من  عقد  دعم   :2013 الطرق 
السالمة عىل الطرق يف مجيع الدول األعضاء وتقييم التغيريات التي وقعت منذ 
الوطني،  الصعيد  عىل  الطرق  سالمة  يف  الثغرات  وحتديد  األول،  التقرير  نرش 
وإىل أن يكون بمثابة األساس لرصد األنشطة املتعلقة بعقد من العمل من أجل 

السالمة عىل الطرق.
العاملي،  بلدًا عىل الصعيد   182 2011 بمشاركة  البيانات يف  القيام بجمع  وتم 
بام يف ذلك 19 بلدًا من جمموع 22 بلدًا يف إقليم رشق املتوسط، يمثلون %97.2 
جمموعة  من  القطري  املستوى  عىل  البيانات  مجع  تم  وقد  اإلقليم.  سكان  من 
متعددة القطاعات من املجيبني الذين قدموا بشكل مجاعي جمموعة من البيانات 
التي مثلت حالة السالمة عىل الطرق يف البلد بأفضل صورة ممكنة. وتم التحقق من 
صحة البيانات عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني، ثم اعتامدها رسميًا من قبل 

احلكومات املعنية.

1 www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013
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النتائج

البلدان املرتفعة الدخل يف اإلقليم بها معدالت للوفيات أعلى من البلدان ذات نفس الدخل يف العامل
يوضح التقرير أن ما يقدر بنحو 127260 شخصًا قد لقوا حتفهم نتيجة التصادمات 
املقدرة  الوفيات  من   %10 يشكل  ما  وهو   ،2010 عام  يف  اإلقليم  يف  الطرق  عىل 
معدل   يبلغ  حيث  تقريبًا(،  شخص  مليون   1.24( العام  نفس  يف  العاملي  الصعيد  عىل 
الوفيات اإلقليمية 21.3 لكل 100000 نسمة. ويقارن ذلك باملعدل العاملي 18.03 
100000 نسمة مما يعني أن إقليم رشق املتوسط به ثاين أعىل معدل وفيات يف  لكل 
 100000 لكل   24.1( األفريقي  اإلقليم  بعد  الطرق،  عىل  التصادمات  نتيجة  العامل 
نسمة(. باإلضافة إىل ذلك، فإن بعض بلدان اإلقليم هبا أعىل معدالت الوفيات نتيجة 
به أعىل معدالت  أيضًا  فاإلقليم  املعتاد،  العامل. وعىل غري  الطرق يف  التصادمات عىل 
الوفيات نتيجة التصادمات عىل الطرق بني البلدان مرتفعة الدخل، بمقدار 21.7 لكل 
100000 نسمة )انظر الشكل 1(. ويفوق هذا املعدل ضعف املعدل العاملي يف البلدان 

املرتفعة الدخل وهو 8.7 لكل 100000 نسمة.
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الشكل 1. معدالت الوفيات للحوادث على الطرق لكل 100000 نسمة وفقا ألقاليم املنظمة ووفق جمموعات البلدان حسب الدخل
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املعرضني  الطرق   مستخدمي  بني  تقع  اإلقليم  يف  الطرق  تصادمات  عن  النامجة  الوفيات  نصف  من  يقرب  ما 
للمخاطر، السيما املشاة

املشاة  للمخاطر:  املعرضني  الطرق  اإلقليم بني مستخدمي  النامجة عن تصادمات يف  الوفيات  45% من  تقع 
نسبة  يف  كبري  تباين  هناك  ذلك،  مع   .)%3( الدراجات  وراكبي   )%14( النارية  الدراجات  وراكبي   )%28(
تقع  الدخل،  املرتفعة  البلدان  ففي  البلدان.  أنواعهم يف  بمختلف  الطرق  مستخدمو  يتحملها  التي  الوفيات 
معظم الوفيات النامجة عن تصادمات الطرق بني راكبي السيارات، يف حني يمثل املشاة وسائقو الدراجات 
اآللية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت نسبة أكرب من الوفيات يف البلدان املتوسطة الدخل )انظر الشكل 

2(. ويقدم الشكل 3 املزيد من التفاصيل حول االختالفات بني البلدان. 
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الشكل 2. توزيع الوفيات النامجة عن تصادمات الطرق يف اإلقليم، حسب نوع املستخدم للطريق، 2010

الشكل 3. توزيع الوفيات النامجة عن تصادمات الطرق يف بلدان حمددة، حسب املستخدم للطريق، 2010
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زيادة استخدام املركبات يف اإلقليم
بني  الفرتة  يف  اإلقليم  يف  مركبة  ماليني   8 من  أكثر  قدرها  بزيادة  التقارير  أفادت 
صدور التقريرين العامليني األول والثاين يف 2009 و2013 بشأن حالة السالمة عىل 
1000 نسمة  1000 نسمة من 94 مركبة لكل  الطرق. وقد زاد عدد املركبات لكل 
يف عام 2007 إىل 105 مركبة لكل 1000 نسمة خالل 2010. ويف معظم البلدان، 
املركبات  من  نسبة  أعىل  اخلفيفة  واملركبات  األربعة  العجالت  ذات  السيارات  متثل 
املسجلة، بينام تظهر زيادات رسيعة يف عدد الدراجات اآللية ذات  العجلتني  وذات 

الثالث العجالت يف عدد قليل من البلدان )انظر الشكل 4(.  

الشباب من الذكور هم األكثر عرضة لإلصابات النامجة عن التصادمات على الطرق
بني  اإلقليم  الطرق يف  التصادمات عىل  النامجة عن  الوفيات  من   %75 من  أكثر  يقع 
 44 15 إىل  املنتجة من  العمرية  الفئة  الوفيات تقع يف  60% من  الذكور، يف حني أن 
النشطني  الطرق بني األشخاص  النامجة عن تصادمات  الوفيات  عامًا. وتقع معظم 

اقتصاديًا بام لذلك من إمكانية وجود تأثريات واضحة عىل التنمية بسبب فقدان اإلنتاجية والدخل. 

هناك حاجة ملزيد من املعلومات حول عبء اإلعاقات بسبب اإلصابات النامجة عن التصادمات على الطرق 
التصادم متاحة يف مخسة  نتيجة  التي تسبب إعاقة دائمة  التصادمات عىل الطرق  النسبة املقدرة للمصابني يف 
بلدان فقط، وقد تراوحت من 1.2% يف الضفة الغربية وقطاع غزة إىل 9% يف قطر. ومع ذلك، فإن التنوعات 

يف التعريفات واملعايري املستخدمة جتعل إجراء املقارنات بني البلدان من الصعوبة بمكان. 
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الشكل 4. توزيع أمناط املركبات املسجلة يف البلدان، 2010
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هناك حاجة إىل تعزيز الرعاية التالية للتصادم 
يف 74% من البلدان، يتوفر رقم واحد عىل املستوى الوطني للوصول إىل الطوارئ يف حني أن البلدان األخرى 
من  فقط   %58 بينام  الطوارئ،  طب  يف  لألطباء  به  معرتفًا  ختصصًا  البلدان  معظم  ومتتلك  أرقام.  عدة  لدهيا 
البلدان لدهيا برنامج تدريب رسمي معرتف به للدراسات العليا يف جمال طب الطوارئ للممرضات. ويشري 
املستشفيات.  للرعاية يف  املثىل  التقييم لضامن اجلودة  إىل  اإلقليم حتتاج  الطوارئ يف  أن رعاية   إىل  األمر  هذا 
باملستشفيات، بام يف ذلك  العاملني  املزيد من االستثامر يف تدريب مجيع  كام يوضح ذلك أن هناك حاجة إىل 

املمرضات، عىل الرعاية املتعلقة بالرضوح. 

القصور يف اإلبالغ يعترب حتديًا

• من الرضوري أن تستخدم البلدان تعريف الوفيات النامجة عن التصادمات 	
من  يومًا   30 خالل  حتدث  التي  الوفاة  بأهنا  يعرفها  والذي  الطرق  عىل 
وقوع التصادم، وأن تقوم باستكامل بيانات الرشطة، والتي غالبًا ما يكون 
التقاط معظم  أجل  الصحة من  بيانات  باستخدام  اإلبالغ،  فيها قصور يف 
يف  التقدم  بعض  إحراز  وبرغم  الطرق.  تصادمات  عن  النامجة  الوفيات 
بلدًا   13 أن  إال  املاضية  القليلة  السنوات  مدار  عىل  الشأن  هذا  يف  اإلقليم 
فقط تستخدم التعريف �خالل 30 يومًا�. ويف حني أن 89% من البلدان 
هبا نظام لتسجيل األحوال املدنية إال أنه ال يرتبط ببيانات الرشطة. عالوة 
املدنية يف معظم  الرغم من وجود نظم تسجيل األحوال  عىل ذلك، وعىل 
البلدان، إال أن مصادر معظم البيانات الرسمية تكون من الرشطة وال تتم 
االستفادة من بيانات األحوال املدنية أو بيانات الصحة. وبالتايل، ال يزال 
من  يتضح  كام  كبرية  مشكلة  يمثل  الوفاة  بيانات  عن  اإلبالغ  يف  القصور 

العدد التقديري للوفيات باملقارنة بام يتم اإلبالغ عنه.

• يعترب اإلبالغ عن اإلصابات غري املميتة من أكثر التحديات القائمة. %42 	
يتم  منها ال  والعديد  نظم لرتصد اإلصابات  لدهيا  اإلقليم  بلدان  فقط من 

تغطيتها عىل املستوى الوطني. 

• التقدم 	 لتقييم  جيدة  وسيلة  أيضًا  الوسيطة   املؤرشات  عن  تعتربالبيانات   
املحرز، و إن كانت ضعيفة يف كثري من البلدان. ففي 37% من البلدان يوجد 
إىل  تعزى  التي  الطرق  عىل  التصادمات  وفيات  يلتقط  وطني  بيانات  نظام 
47% من البلدان توجد أرقام متعلقة باستخدام حزام  تأثري الكحول. ويف 

األمان، ويف 32% من البلدان توجد أرقام متعلقة باستخدام اخلوذة.
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التشريعات اخلاصة بعوامل اخلطر الرئيسية متوفرة ولكنها ليست شاملة
الكحول،  تأثري  حتت  والقيادة  )الرسعة،  الرئيسية  اخلطر  بعوامل  اخلاصة  الترشيعات  وإنفاذ  اعتامد  أن  تبني 
من  احلد  يف  هامة  أداة  األطفال(  حركة  تقييد  ونظم  املقاعد،  وأحزمة  النارية،  الدراجة  خوذة  واستخدام 
اإلصابات النامجة عن التصادمات عىل الطرق. من الرضوري أن تتامشى هذه القوانني مع أفضل املامرسات 
وأن تكون شاملة يف نطاقها. مجيع البلدان لدهيا قوانني وطنية خاصة باحلد األقىص للرسعة، و95% من البلدان 
لدهيا قوانني خاصة بالقيادة حتت تأثري الكحول وقوانني خاصة بحزام األمان، و89% من البلدان لدهيا قوانني 
تفرض ارتداء خوذات الدراجات النارية وحتظر استخدام اهلاتف املحمول. ومع ذلك، فإن العديد من هذه 

القوانني ليست شاملة مما حيد من فعاليتها.

• املناطق احلرضية، 	 للرسعة يف  باحلد األقىص  قوانني شاملة خاصة  لدهيام  فقط  اثنان  بلدان  الرسعة:  حدود 
وهي 50 كيلو مرتًا/ساعة، وتسمح السلطات املحلية بتعديل وختفيض حدود الرسعة املحلية، عىل سبيل 
املثال، يف املناطق املحيطة باملدارس أو يف املناطق السكنية. عالوة عىل ذلك، تم اإلبالغ عن سوء إنفاذ هذه 

القوانني يف معظم البلدان: 16% فقط من البلدان قيمت إنفاذ قوانني الرسعة لدهيا بدرجة »جيد«.2

• القيادة حتت تأثري الكحول: حتظر 10 بلدان يف اإلقليم استهالك الكحول بالقانون؛ مع ذلك، 18 بلدًا من 	
جمموع 19 بلدُا شملتها الدراسة لدهيا قانون خاص بالقيادة حتت تأثري الكحول. حيدد أقل من ثلثي هذه 
البلدان )61%( قوانني القيادة حتت تأثري الكحول بناًء عىل تركيز الكحول يف الدم )BAC(. ومن بني هؤالء، 
تنص 37% من البلدان عىل أن حدود تركيز الكحول يف الدم قدره 0.05 غرام/دييس لرت أو أقل، وهو ما 
أوصت به منظمة الصحة العاملية باعتباره من  أفضل املامرسات. ال يعرف العديد من البلدان حجم مشكلة 
القيادة حتت تأثري الكحول لدهيا؛ أقل من ثلث البلدان جتري اختبارًا للسائقني املصابني بإصابات قاتلة يف 

التصادمات. وتفيد التقارير أن تقييم إنفاذ قوانني القيادة حتت تأثري الكحول »جيد« يف 4 بلدان فقط.

• أحزمة األمان: 18 بلدًا من جمموع 19 بلدا لدهيا قوانني خاصة بحزام األمان، إال أن 26% فقط من البلدان 	
لدهيا ترشيعات وطنية تقيض باستخدام احلزام من قبل مجيع ركاب السيارة )أي يف املقاعد األمامية واخللفية(. 

مرة أخرى 37% فقط من البلدان قيمت إنفاذ قانون حزام األمان لدهيا بدرجة »جيد«.

• نظم تقييد حركة األطفال: بلدان اثنان فقط من بلدان اإلقليم لدهيام قانون وطني يقيض باستخدام نظم تقييد 	
حركة األطفال. لكن تقييم إنفاذ القانون يف هذين البلدين مل يصنف عىل أنه »جيد«.

• البلدان لدهيا قوانني خاصة باخلوذة وتطبق عىل مجيع راكبي 	 21% من  النارية:  خوذات راكبي الدراجات 
الدراجات النارية )السائقني والركاب(، ويف مجيع أنواع الطرق، ومجيع أنواع املحركات، وهبا معايري خلوذة 
الرأس. 16% فقط من البلدان قيمت معدل إنفاذ قوانينها بدرجة »جيد«. وضع بلد واحد فقط حدًا أدنى 

للعمر أو لطول الركاب من األطفال لركوب الدراجات النارية ذات العجلتني.

• حتظر الترشيعات الوطنية استخدام اهلواتف املحمولة باليد أثناء 	 استخدام اهلواتف املحمولة أثناء القيادة: 
القيادة وهي موجودة يف 89% من البلدان، يف حني أن 21% من البلدان حتظر استخدام اهلواتف املحمولة 

وغري املحمولة باليد عىل حد سواء.

جيد: 8 أو أكثر، على تدريج من صفر إىل 10  2
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مت إحراز بعض التقدم يف جمال إدارة السالمة على الطرق
السالمة عىل  العاملي األول عن حالة  التقرير  74%، كام يف  التي لدهيا وكالة رائدة من  البلدان  ارتفعت نسبة 
املوجودة  الرائدة  الوكاالت  تقوم  البلدان،  من   %88 ويف  احلايل.  املسح  يف   %84 إىل   ،2009 عام  يف  الطرق 

بتنسيق املهام بينام يكون هلذه الوكاالت يف 69% من البلدان مهام تتعلق بالترشيعات واملتابعة والتقييم.
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 عامل  الخطر الذي
يتصدى له القانون

البلدان التي لديها قانون شاملتعريف القانون الشامل

 قانون وطين يفرض حدود السرعة داخل املدن مبقدار 50السرعة
 كم/ساعة أو أقل، ومدى قدرة السلطات احمللية على

ختفيض حدود السرعة إذا اقتضى األمر

السودان وتونس

 القيادة حتت تأثري
الكحول

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

 لدى عامة السكان حمدداً بـ 0.05 غرام/ديسي لرت أو
أقل.

 لبنان واملغرب وقطر واجلمهورية
 العربية السورية وتونس واإلمارات

 العربية املتحدة والضفة الغربية وقطاع
غزة

 عدم استخدام اخلوذة
 اخلاصة بالدراجات

النارية

 قانون وطين يفرض استخدام اخلوذة اخلاصة بالدراجة
 النارية ويشمل مجيع راكيب الدراجات على مجيع الطرق،
 ومجيع أمناط احملركات، ويتطلب االلتزام مبعايري دولية أو

وطنية للخوذة.

 مجهورية إيران اإلسالمية واملغرب
وباكستان وتونس

 عدم استخدام حزام
األمان

 قانون وطين يفرض استخدام أحزمة األمان جلميع راكيب
السيارات اخلاصة )يف املقاعد األمامية واخللفية(.

 مجهورية إيران اإلسالمية والعراق
 واملغرب والسعودية والضفة الغربية

وقطاع غزة

 عدم استخدام نظم
 تقييد حركة األطفال

السعودية والضفة الغربية وقطاع غزةقانون وطين يفرض نظم تقييد حركة األطفال.

الشكل 5. نسبة البلدان اليت تستهدف عوامل اخلطر ضمن اسرتاتيجياتها الوطنية

ختفيض السرعة  احلد من القيادة حتت
تأثري الكحول

 زيادة استخدام
خوذة الدراجات النارية

زيادة استخدام حزام األمان  زيادة استخدام نظم
تقييد حركة األطفال
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كام أحرز أيضًا تقدم يف نسبة البلدان التي لدهيا اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق التي زادت من %75 
األمد ضمن  واقعية طويلة  أهداف  لتحديد  التقريرين. وهناك حاجة  تاريخ نرش  بني  الفرتة  95% خالل  إىل 
للتصادمات  الوطنية  البيانات  إىل  استنادًا  القاتلة،  القاتلة وغري  اإلصابات  من  بكل  اخلاصة  االسرتاتيجيات 
عىل الطرق من أجل حتديد املجاالت التي حتتاج إىل حتسني األداء واملكاسب املحتملة. ويوجد لدى 56% من 
البلدان أهداف قابلة للقياس لإلصابات املميتة النامجة عن تصادمات الطرق إال أن لدى 33% فقط من البلدان 

أهداف قابلة للقياس لإلصابات غري املميتة النامجة عن هذه التصادمات .
األهداف  باستثناء  الرئيسية  اخلطر  تستهدف عوامل  الطرق  للسالمة عىل  الوطنية  غالبية االسرتاتيجيات  إن 
)انظر  االسرتاتيجيات  من  فقط   %33 يف  توجد  والتي  األطفال،  حركة  تقييد  نظم  استخدام  بزيادة  املتعلقة 
حتسني  وبالتايل  الطرق  عىل  السالمة  بتعزيز  املتعلق  األداء  تقييم  من  يمّكن  األهداف  حتديد  إن   .)5 الشكل 
مستواها. وهو أيضًا وسيلة لتأكيد اإلرادة السياسية عىل حتسني السالمة عىل الطرق بطريقة منظمة ومستدامة. 
القائم.  السياق  للتحقيق يف  للقياس وقابلة  أن تكون واقعية، وحمددة زمنيًا وقابلة  لكن هذه األهداف جيب 
وفور وضع األهداف ضمن االسرتاتيجيات، يكون هناك حاجة إىل مجع بيانات أساسية عن عوامل اخلطر 
من أجل حتقيق األهداف املحددة. وقد حددت بعض الدول األهداف يف اسرتاتيجياهتا لكنها مل جتر دراسات 

املالحظة الالزمة لقياس عوامل  اخلطر. عىل سبيل املثال، %78 
حزام  الستخدام  أهداف  لدهيا  الوطنية  االسرتاتيجيات  من 
األمان إال أن 50% منها فقط لدهيا بيانات عن معدالت استخدام 

حزام األمان. 

التفتيش على سالمة الطرق حيتاج إىل مزيد من الرتكيز
إن تزايد وسائل النقل امليكانيكية يزيد من املخاطر اجلديدة التي 
لذلك  منهم.  الضعفاء  السيام  الطرق  مستخدمو  هلا  يتعرض 
للطرق،  األساسية  البنية  أن  من  التأكد  احلكومات  عىل  يتعني 
مستخدمي  مجيع  االعتبار  يف  تأخذ  األخرى،  التدابري  بجانب 
األساليب  أحد  سالمتهم.  وتعزز  النقل،  أشكال  ومجيع  الطرق 
املؤدية لذلك، هو مراعاة السالمة عند ختطيط الطرق اجلديدة، 
إىل  استنادًا  وتدقيقها  املوجودة  للطرق  الدورية  واملراجعات 
املعايري الدولية. متتلك مجيع بلدان اإلقليم باستثناء  بلدًا واحدًا 
للطرق  األساسية  البنية  ملشاريع  مراجعة  إجراء  يتطلب  نظامًا 
اإلنشاء.  يف  البدء  قبل  السالمة  تدابري  اختاذ  من  للتأكد  اجلديدة 
مع ذلك، يقوم ما يزيد قلياًل عىل نصف البلدان بإجراء تفتيش 
منتظم للتأكد من اختاذ إجراءات السالمة عىل مجيع الطرق فيها، 
يف حني أن 37% من البلدان جيري عمليات التفتيش عىل بعض 
شبكات الطرق املوجودة. وجيري التفتيش عىل البنية األساسية 
للطرق القائمة يف 53% فقط من البلدان، وعىل بعض الطرق يف 
37% من البلدان، بينام ال جيري بلدان اثنان أي عملية للتفتيش 

عىل الطرق.



السالمة على الطرق يف إقليم شرق املتوسط

ومن الرضوري أن يتم تنفيذ عمليات التدقيق للسالمة عىل الطرق من قبل وكالة مستقلة عن رشكات البناء 
البلدان فقط يف اإلقليم لدهيا عمليات تدقيق  التي تقوم بتشييد الطرق، لضامن عدم تضارب املصالح. ربع 
مستقلة للسالمة عىل الطرق، مما يدل عىل أن هذا املجال حيتاج إىل مزيد من االهتامم. ويوجد لدى 26% فقط 
من البلدان وكالة مستقلة للتفتيش غري اجلهة املسؤولة عن إنشاء وصيانة الطرق، وأجرى 11% من البلدان 

.3 )iRAP( تفتيشًا استنادًا إىل الربنامج الدويل لتقييم الطرق

احلاجة إىل سياسات تشجع على املشي وركوب الدراجات وتفصل مستخدمي الطرق املعرضني للمخاطر
تقليص عدد  الصعب  أمانًا، سيكون من  أكثر  الدراجات  أو ركوب  العام وامليش  النقل  بدون جعل وسائل 
بذل  إىل  حاجة  وهناك  اإلقليم.  يف  يصابون  أو  حتفهم  يلقون  الذين  للمخاطر  املعرضني  الطرق  مستخدمي 
جهود جادة حلامية املشاة وراكبي الدراجات والدراجات النارية والفصل بني مستخدمي الطريق املختلفني. 
لكن حتى اآلن ال يوجد سوى 4 بلدان يف اإلقليم لدهيا سياسات تشجع عىل امليش وركوب الدراجات، والتي 
هي أيضًا وسائل انتقال صحية وغري مكلفة. باإلضافة إىل ذلك، هناك 5 بلدان فقط لدهيا سياسات تفصل بني 

مستخدمي الطرق املعرضني للمخاطر عن حركة مرور اآلليات الرسيعة.

الربنامج الدولي لتقييم الطرق iRAP هو أسلوب للتفتيش على الطرق بدرجة عالية من التخصص والتفصيل ويركز على أكثر من 30 تصميماً خمتلفاً للسمات املعروفة   3
اليت تؤثر على احتمال وقوع التصادمات وكذلك شدتها، ويقدم قياساً بالنجوم لقياس مستوى السالمة "اليت توفرها" الطرق لراكيب السيارات والدراجات والدراجات 

النارية واملشاة. والطرق من فئة مخسة جنوم هي الطرق األكثر أمانًا، أما الطرق ذات النجمة الواحدة فهي األقل آمناً.
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الشكل 6. نسبة البلدان اليت لديها سياسات تشجع على املشي وركوب الدراجات، وختصص أماكن منفصلة ملستخدمي الطرق املعرضني للمخاطر وتستثمر 
يف وسائل النقل العام

املشي أو ركوب الدراجات أماكن خاصة مبستخدمي الطرق املعرضني للمخاطر االستثمار يف وسائل النقل العام
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ينبغي تعزيز معايري سالمة املركبات
يعترب تعزيز سالمة املركبات عنرصًا مهاًم من اجلهود املبذولة لتقليص اإلصابات 
النامجة عن التصادمات عىل الطرق. وبالفعل فقد تم إحراز تقدم كبري يف تنفيذ 
تطبيق  ويتم  املركبات.  السالمة  يف صناعة  معايري  األدنى من  باحلد  وااللتزام 
معايري السالمة الدولية أو اإلقليمية يف 68% من بلدان اإلقليم. وتقوم 21% من 
البلدان بتطبيق معايري السالمة لربنامج تقييم السيارات اجلديدة، وتطبق %21 
وتطبق  باملركبات.  املتعلقة  اللوائح  لتنسيق  العاملي  املنتدى  معايري  البلدان  من 
42% من البلدان املعايري اإلقليمية األخرى للمركبات، بينام ال تطبق 21% من 

البلدان أي معايري للسالمة.

االستنتاجات واإلجراءات املقرتحة
الطرق تشكل مشكلة صحية  التصادمات عىل  النامجة عن  تزال اإلصابات  ال 
التقرير  من  املستمدة  البيانات  وتوضح  املتوسط.  رشق  إقليم  يف  خطرية  عامة 
العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 2013 ارتفاع عبء اإلصابات النامجة عن 
التصادمات عىل الطرق وما ينتج عنها من وفيات وإعاقات يف اإلقليم. إن إقليم 
رشق املتوسط مسؤول عن 10% من الوفيات النامجة عن تصادمات الطرق يف 
العامل، وهو حيتل املرتبة الثانية بني أقاليم منظمة الصحة العاملية من حيث ارتفاع 
معدالت الوفيات النامجة عن التصادمات عىل الطرق. وتظهر املعلومات األكثر 

الطرق  تصادمات  عن  النامجة  الوفيات  معدالت  أعىل  لدهيا  املرتفع  الدخل  ذات  اإلقليم  بلدان  أن  حتديدًا، 
باملقارنة بالبلدان املامثلة يف مجيع أنحاء العامل. ومن ثم فإن اإلصابات النامجة عن تصادمات الطرق تثري قلقًا 

بالغًا بالنسبة جلميع بلدان اإلقليم. 
ذلك،  مع  الترشيعات.  واعتامد  الطرق  عىل  السالمة  إدارة  مثل  املجاالت  بعض  يف  التقدم  بعض  أحرز  وقد 
هناك حاجة للقيام بام هو أكثر من ذلك. فعىل الرغم من وجود قوانني وترشيعات معمول هبا، إال أهنا ليست 
الطرق  مستخدمي  الحتياجات  االستجابة  أن  كام  إنفاذها.  لتعزيز  حاجة  وهناك  احلاالت  معظم  يف  شاملة 
أن  إال  بجالء،  املشكلة  هذه  تظهر  املوجودة  البيانات  نظم  أن  ومع  واضحًا.  حتديًا  متثل  للمخاطر  املعرضني 
السياسات املعنية بتعزيز سالمة مستخدمي الطرق املعرضني للمخاطر ال تزال غري كافية. ويعد عقد العمل 
من أجل السالمة عىل الطرق فرصة عظيمة للبلدان للبناء عىل اجلهود القائمة والعمل معًا عىل اختاذ املزيد من 
اإلجراءات. ويمكن حتقيق مزيد من التقدم من خالل اعتامد التدخالت املستقاة من جتارب الدول األخرى 
التي نجحت فيها اجلهود املبذولة لتحقيق السالمة عىل الطرق. وينبغي أن تسَتمد اجلهود من اإلرادة السياسية 
العاملية  بالتعهدات  وتسرتشد  تستند  وأن  القطاعات،  املتعدد  املنسق  العمل  نطاق  وتوسيع  تعزيز  أجل  من 
اللجنة  2020–2011 وقرار  الطرق  السالمة عىل  العمل من أجل  الصلة، وبالتحديد عقد  واإلقليمية ذات 

.EM/RC56/R.7 اإلقليمية رقم
إن البيانات اجلديدة الواردة يف التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق لعام 2013 سوف تكون بمثابة 
املقرتحة  اإلجراءات  وهتدف  الطرق.  عىل  السالمة  أجل  من  العمل  بعقد  املتعلقة  األنشطة  لرصد  األساس 

التالية لتعزيز التقدم نحو حتقيق األهداف العاملية املشرتكة للعقد.
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إدارة السالمة على الطرق

• التمويل 	 توفري  وضامن  الطرق،  عىل  للسالمة  رائدة  وكالة  إنشاء  أو  تعزيز 
إىل  الوكاالت  هذه  مهام  وحتتاج  بمسؤولياهتا.  الوفاء  من  لتمكينها  الكايف 

التقييم بشكل دوري.

• تطوير االسرتاتيجيات الوطنية استنادًا إىل املؤرشات املستخدمة يف التقرير 	
العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق لعام 2013، واملؤرشات اخلاصة بعقد 

العمل من أجل السالمة عىل الطرق 2011–2020.

• عن 	 النامجة  واإلعاقات  واإلصابات  الوفيات  بيانات  جودة  حتسني 
اخلاصة  األهداف  حتديد  املمكن  من  يكون  حتى  الطرق  عىل  التصادمات 
النامجة  التقدم املحرز يف احلد من اإلصابات  بالوفيات عىل الطرق ورصد 

عن التصادمات عىل الطرق.

البنية األساسية للطرق

• مراجعة مكون تدقيق السالمة عىل الطرق يف االسرتاتيجية الوطنية وإدراج 	
مراجعة السالمة لكل من الطرق اجلديدة والبنية األساسية القائمة.

• وضع دالئل إرشادية وطنية لتدقيق السالمة عىل الطرق استنادًا إىل الظروف 	
املحلية وعوامل اخلطر ذات الصلة بشبكة الطرق، ليجري استخدامها من 

قبل القائمني بالتقييم.

• تدريب وبناء قدرات املوظفني عىل املستوى الوطني حتى يكونوا مفتشني 	
معتمدين لفحص إجراءات السالمة عىل الطرق ولضامن استقاللية هؤالء 

املدققني عن القائمني بإنشاء البنية األساسية للسالمة عىل الطرق.

• تقديم تقارير التقييم الدوري للوكالة الرائدة للسالمة عىل الطرق لتحديد 	
نقاط القوة والثغرات ولتنسيق العمل.

سالمة املركبة

• اعتامد وتنفيذ املعايري الدولية أو اإلقليمية أو خواص سالمة املركبات.	

التشريعات

• اعتامد ترشيعات شاملة تتعلق بعوامل اخلطر الرئيسية.	
50 كيلومرتًا  - ينبغي أن حتدد القوانني اخلاصة بالرسعة احلد األقىص للرسعة يف املناطق احلرضية بمقدار 

يف الساعة ويكون يف استطاعة السلطات املحلية تعديل الرسعة، عىل سبيل املثال، للسامح بخفض حدود 
الرسعة عىل الصعيد املحيل إىل 30 كيلومرتًا يف الساعة يف املناطق املحيطة باملدارس أو يف املناطق السكنية.
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عن - الدم  يف  الكحول  تركيز  يزيد  أال  عىل  الكحول  تأثري  حتت  القيادة  قوانني  تستند  أن   ينبغي 
هي  لرت  غرام/دييس   0.02 إىل   0 بني  املستويات  تكون  أن  وعىل  السكان،  لعامة  لرت  غرام/دييس   0.05

املستويات املوىص هبا للسائقني من الشباب/املبتدئني.
الدراجات  - وقائدي  املحركات  أنامط  جلميع  النارية  الدراجة  بخوذات  اخلاصة  القوانني  تطبيق  ينبغي 

والركاب، واعتامد معايري حمددة للخوذات املستخدمة.
األمامية  - املقاعد  )يف  الركاب  مجيع  عىل  األمان  حزام  قوانني  تطبيق  ينبغي 

واخللفية( وعىل مجيع الطرق.
ينبغي األخذ بقوانني نظم تقييد حركة األطفال حيثام تكون غري موجودة. -

• تدابري 	 وتطبيق  للترشيعات  االمتثال  أمهية  حول  العام  الوعي  مستوى  رفع 
احلامية الفردية من أجل السالمة الشخصية.

• القياس املنتظم للمخاطر والعوامل الوقائية كمؤرش ملستوى إنفاذ القوانني، 	
من أجل ضامن حسن استخدام املوارد اخلاصة بإدارة عوامل اخلطر.

االستجابة التالية للتصادم

• نقاط 	 ومعاجلة  اإلصابات  رعاية  نظام  جوانب  ملختلف  الدوري  التقييم 
الضعف التي يتم حتديدها.

• يف 	 بام  للتصادم  التالية  االستجابة  تعزز  التي  البيانات  نظم  تعزيز  أو  إعداد 
إىل  املستندة  املعلومات  إىل اإلسعاف، ونظم  املستندة  املعلومات  نظم  ذلك 

املستشفيات، ونظم تسجيل األحوال املدنية.

• حتديد رقم موحد للوصول إىل الطوارئ.	

• بمن 	  ، للتصادم  التالية  املشاركني يف االستجابة  املوظفني  قدرات مجيع  بناء 
يف ذلك األطباء واملمرضات، وذلك باستخدام معايري معرتف هبا ومعتمدة 

رسميًا.

إن هذه البيانات اجلديدة تدعو إىل التفكري العميق يف األرواح التي كان يمكن إنقاذها، ويف األرس التي فقدت أعزاءها نتيجة 
التصادمات عىل الطرق، واملجتمعات التي تسعى جاهدة جلعل احلياة اليومية أكثر أمنًا وأمانًا. واألدلة املمحصة املتوافرة ال 
تقترص فقط عىل العبء اجلسيم للتصادمات عىل الطرق، ولكنها أيضًا، وهذا هو األهم، تتصل بالتدخالت التي ثبت نجاحها 
يف دول أخرى يف مجيع أنحاء العامل. لقد آن األوان للتعهد بالعمل بشكل مجاعي ولبذل اجلهود الالزمة من أجل التصدي 

للوفيات عىل الطرق يف بلداننا.
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 منظمة الصحة العاملية 2013. مجيع احلقوق حمفوظة
إن التسميات املستخَدمة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعربرِّ إطالقًا عن رأي 

منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، 
ل اخلطوط املنقوطة عىل اخلرائط خطوطًا حدودية تقريبية، قد  أو بشأن حتديد حدودها، أو ختومها. وتشكرِّ

ق من  ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها. ولقد اختذت منظمة الصحة العاملية مجيع االحتياطات املمكنة للتحقُّ
ع دون ضامن من أي نوع، سواء  صحة املعلومات الواردة يف هذه املنشورة. ومع ذلك، فإن هذه املادة توزَّ
كان ضامنًا ترصحييًا أو ضمنيًا. وتقع مسؤولية تفسري واستخدام هذه املادة عىل القارئ نفسه. ولن تكون 

املنظمة مسؤولة بأي حال، عن أي أرضار قد تتـرتب عىل استعامل هذه املعلومات.


