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 شخص يف اإلقليم مـن جـراء حـوادث املـرور     132 000، مات ما يزيد على   2002يف عام   
علماً بـأن   . على الطرق، مما جيعل منها السبب الرئيسي اخلامس للموت يف بعض بلدان اإلقليم            

ادث املرور علـى الطـرق ال متثِّـل قـضية صـحية عموميـة فحـسب، بـل متثِّـل أيـضاً قـضية             حو
مـن إمجـايل ناجتهـا القـومي،       % 1.5-%1اجتماعية واقتصادية تكلّف معظـم بلـدان اإلقلـيم          

وتؤثـِّر تأثرياً بعيد املدى على الفقراء واملستضعفني، الذين ال تأثري هلم يذكر على ما يتخذ من               
وحتدد هذه الوثيقة حجـم الوفيـات واملراضـة النامجـة عـن             . قة بالسياسات العامة  قرارات متعل 

. حوادث املرور على الطرق يف اإلقليم، وتسلّط الضوء على القضية من زاوية الصحة العمومية           
وتتوخى هذه الوثيقة التوعية بدور وزارة الصحة يف الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث             

  .طرق، واحلاجة العاجلة إىل مواجهة املشكلة من ِقبل قطاعات متعددةاملرور على ال
 .  بالنظر فيه املوقّرةومرفق بالوثيقة مشروع قرار كي تتفضل اللجنة اإلقليمية
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  املوجز 
ة لتـوفري الوقايـة     متثِّل اإلصابات مشكلة صحية عمومية رئيسية ولكنها مغفَلة، وهي تتطلّب بـذل جهـود منـسق               

فاإلصابات النامجة عن كل األسباب متثِّل سبباً رئيسياً من أسباب املوت، إذ ميـوت مـن     . الفعالة املضمونة االستمرار  
علماً بأن اإلصابات النامجة عـن حـوادث املـرور علـى الطـرق تتـسبب يف معظـم              .  مليون نسمة سنوياً   5.1جرائها  

ص، ـون شخـ ـ مليـ 1.2د العـامل،  ـإذ ميوت سنوياً، على صعيـ  . شكال اإلصابات ن كل أ  ـاملراضة والوفيات النامجة ع   
 من جراء حوادث املـرور علـى    تـتـراوح بني التوسط والوخامة    مليون شخص بإصابات     50 مليون إىل    20ويصاب  

 شـخص بـسبب إصـابات حـوادث املـرور علـى       132 000وميوت سنوياً يف إقليم شرق املتوسط أكثر مـن    . الطرق
علماً بأن معظم موتى هـذه احلـوادث هـم شـباب مـن الـذكور يف أعلـى               .  وفاة 362 أي أنه حتدث يومياً      – الطرق

وإذا تـَواصل . االقتصادية املتدنية إىل وهدة الفقر   -سنوات عمرهم إنتاجية، مما يدفع بالعديد من الفئات االجتماعية        
ضـة النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى الطـرق،        االجتاه الراهن، فسوف يتضاعف عدة مرات معدل الوفيـات واملرا      

. والسيما يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط، مما يلقي بضغوط هائلة على مواردها الـشحيحة              
املشاة، ومستخدمو وسائل النقـل العـام، وراكبـو    (من ضحايا احلوادث هم من الفئات املستضعفة        % 90علماً بأن   

وتتكلّف اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق ). ةيِمد، والدراجات القَ)ملوتوسيكالتا(الدراجات اآللية 
 يف شـكل  الـدخل املـنخفض وذات الـدخل املتوسـط، وذلـك     من إمجايل الناتج القـومي للبلـدان ذات    % 1.5-1%

  .تكاليف مباشرة وغري مباشرة

 الوقاية مـن اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى        وتـتوخى هذه الوثيقة التوعية بدور وزارة الصحة يف      
وعلى الرغم من التكلفة البشرية االجتماعية . الطرق، واحلاجة العاجلة إىل مواجهة املشكلة من ِقبل قطاعات متعددة

أن كمـا  . واالقتصادية الضخمة هلذه اإلصابات، فال تبذل سوى جهود حمدودة على صعيد الوقاية األوليـة والثانويـة      
دور القطاع الـصحي يف الوقايـة األوليـة حمـدود يف العـادة، وإن كـان القطـاع الـصحي يتحمـل العـبء الرئيـسي                         

عـن سـببية حـوادث املـرور علـى      ) البيانـات (ومن بني التحديات القائمة يف هذا الصدد، قلةُ املعطيـات   . لإلصابات
عيد الوطين، ونقص السيطرة على الوضع فيما يتعلـق    الطرق، وضعف الدعم السياسي، وحمدودية القدرات على الص       

 هذه القضية شاغالً    تاوإدراكاً من منظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة هلذا األمر، فقد اعترب          . بالسالمة على الطرق  
 تنسيق اجلهود املبذولـة علـى الـصعيد    رئيسياً من شواغل الصحة العمومية، وأُسندت إىل منظمة الصحة العاملية مهمة     

وقد قام العديد من الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط باختاذ تدابري للوقاية            . العاملي لضمان السالمة على الطرق    
من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق، غري أن التقدم على هذا الدرب متفاوت، كمـا أن إجـراءات      

  .عن حجم املشكلةاملواجهة تقصر 

وقد اكتسبت البلدان املتقدمة خربة طويلة فيما يتعلق باستـراتيجيات الوقاية واملكافحة الفعالة لوقـف وخفـض               
وحيث أن السالمة على الطرق هي قضية متعددة القطاعات . معدالت اإلماتة النامجة عن حوادث املرور على الطرق

ن اليت تكثر فيها الـمركبات اآللية تتخذ جاً يتعاطى مـع طائفـة مـن    واالختصاصات على نطاق واسع، فإن البلدا    
بدالً من االقتصار على االسـتثمار      ) العالقة بالبيئة والـمركبات والسلوكيات   ذات  (قضايا نظُم السالمة على الطرق      

يف الـدعوة إىل اتبـاع   كما أن وزارات الـصحة ال تـألو جهـداً يف القيـام بـدور إشـرايف و         . يف جمال تغيري السلوكيات   
وعلى الرغم من أن احللول املأخوذة من البلدان . االختصاصات املتعددةأساليب تقوم على التعاون بني القطاعات و      



ر ـط، فإن العناصـ ـم شرق املتوسـع يف إقلي ـاً كامالً على الوض   ـق تطبيق ـذات الدخل املرتفع قد ال تكون قابلة للتطبي       
  ةـالوقائي
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وميكن حتقيق خفض ملحوظ يف الوفيـات واملراضـة،    . األساسية تظل هي نفس العناصر، وميكن تطبيقها تطبيقاً فعاالً        
  . النظُم علىبالتعاطي مع قضية السالمة على الطرق باعتبارها قضية صحية عمومية، واألخذ بنهج يقوم

مع قيام وزارة الـصحة بـدور واضـح يف قيـادة       ) كالة رائدة أو و (ويوصى باختيار جلنة وطنية متعددة القطاعات       
ومن العناصر األساسية للوقاية من وقوعات اإلصابات النامجـة  . إجراءات املواجهة املتخذة من ِقبل قطاعات متعددة   

جلمع املعطيات عن حوادث املرور على الطرق والوقاية أيضاً من الوفيات الثانوية، بناُء القدرات الوطنية، وإقامةُ آلية           
من القطاعات املتعددة، وختصيص املوارد البشرية واملالية، وإنشاء خدمة طبية فعالة للطوارئ قبل دخـول               ) البيانات(

علماً بأن حشد الدعم السياسي الالزم لـذلك تقـع   . املستشفى، وإقامة نظام يف املستشفيات لرعاية حاالت اإلصابة      
 وإال ظل القطاع الصحي يتحمل عبء اإلصابات البشرية والتدبري العالجي مسؤوليته األوىل على وزارات الصحة؛

  .ألشكال العجز الطويل األمد
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    املقدمة.1

 على الصعيد 2000اإلصابات أحد األسباب الرئيسية للوفيات والعجز على صعيد العامل، فقد مات يف عام متثِّل 
 – نسمة 100 000 لكل 83.7 إذ بلغ معدل الوفيات – مليون شخص نتيجة لكل أشكال اإلصابة 5.1العاملي حنو 

وتـتسبب إصابات حوادث املرور على الطرق يف معظم ]. 1[من إمجايل الوفيات يف العامل % 9أي ما يصل إىل 
 1.2فحوادث املرور على الطرق تودي سنوياً حبياة . الوفيات واملراضة النامجة عن كل أشكال اإلصابة يف العامل

ويف إقليم شرق املتوسط، . من الوفيات النامجة عن كل أشكال اإلصابات% 23مليون شخص وتـتسبب يف حوايل 
 شخص نتيجةً حلوادث املرور على الطرق، مما جيعل منها السبب 132 000 وحده أكثر من 2002ام مات يف ع

واحلق أن حوادث املرور على الطرق ال متثِّل قضية صحية عمومية . الرئيسي اخلامس للموت يف بعض بلدان اإلقليم
من % 1.5و% 1اإلقليم ما يتـراوح بني فحسب، بل إا متثِّل أيضاً قضية اجتماعية واقتصادية تكلف غالبية بلدان 

إمجايل ناجتها القومي، وتؤثـِّر تأثرياً بعيد املدى يف الفقراء واملستضعفني، الذين ال تأثري هلم يذكر على القرارات 
  .املتعلقة بالسياسات العامة

ئيسية داخل هذا كيز بصفة رتـروقد جرت العادة على اعتبار السالمة على الطرق مسؤولية قطاع النقل، مع ال
ر القطاع الصحي العام، بصفة عامة، يف أن يكون له .  املروريالقطاع على بناء البنية األساسية وإدارة النمووقد تأخ

 حيدد بعد حتديداً جيداً من حيث  مل)والقطاع الصحي(كما أن دور وزارات الصحة ]. 2[دور يف هذا املضمار 
بل قُلِّص دورمها تقليصاً بعيد املدى، إذ قُِصر على رعاية . ادث املرور على الطرقالوقاية األولية من إصابات حو

مل تطور يف البلدان ذات ) رعاية الطوارئ(بل إن هذه االستجابة الثانوية . تأهيل للضحاياالطوارئ وتقدمي خدمات ال
 من الوفيات الثانوية وأشكال العجز الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط تطويراً يؤدي إىل احلد قدر اإلمكان

وعلى الرغم من أن سبب هذا العبء البشري واالقتصادي الضخم يقع خارج نطاق القطاع . الطويل األمد
الصحي، فإن القطاع الصحي يتحمل وطأته الكربى يف شكل إصابات، مما يلقي بضغوط ضخمة على النظام 

 من الستجابة ملقتضيات هذه القضية الصحية العمومية املهمةكما أن ا. الصحي ترهق موارده احملدودة بالفعل
واحلق أن السالمة على الطرق على . صر بكثري عن مقاربة ضخامة املشكلةجانب احلكومات واتمعات تق

  .الصعيدين العاملي واإلقليمي تعاين معاناة خطرية من نقص املوارد يف مجيع النواحي

الصحة العاملية وصف دور القطاع الصحي يف جمال الوقاية األولية من ، حاول قرار جلمعية 1974ويف عام 
غري أن هذا ). الوقاية من حوادث املرور على الطرق: 59.27القرار ج ص ع(إصابات حوادث املرور على الطرق 

ر واضح ومل تشهد السنوات الالحقة حتديد دو. القرار مل حيدد املشكلة من حيث تأثريها على الصحة العمومية
فُرادية وغري مطّردة، وهو ما يعزى فقد ظلت مشاركتهما يف هذا اال . للقطاع الصحي أو وزارات الصحة

وقد اختذ الوضع منعطفاً .  للصحة العمومية القيام به يف جمال الوقايةم فهم الدور الذي ميكندبدرجة كبرية إىل ع
، حتت شعار 2004لى الطرق موضوعاً ليوم الصحة العاملي لعام عندما اختريت السالمة ع، 2004تارخيياً يف عام 

 10.57عوقد اعتمدت مجعية الصحة العاملية يف ذلك العام القرار ج ص ". السالمة على الطرق ال تأيت مصادفةً"
تقرير عاملي عن الوقاية من إصابات حوادث املرور على بشأن السالمة على الطرق، وقامت املنظمة بنشر أول 

ويربز هذا التقرير العاملي بوضوح الدور املهم للقطاع الصحي، بوجه  .، وذلك بالتعاون مع البنك الدويلرقالط
  .عام، والصحة العمومية، بوجه خاص، يف الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق
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ن إصابات حوادث املرور على الطرق بتأييد وقد حظيت الوالية اجلديدة ملنظمة الصحة العاملية يف جمال الوقاية م

 57/309(ساحق من ِقبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف خمتلف ما اختذته من قرارات بشأن السالمة على الطرق 
 يف تشرين 60/5، و2004بريل أ/ يف نيسان58/289، و2003نوفمرب / يف تشرين الثاين58/9، و2003مايو /يف أيار
". أزمة عاملية للسالمة على الطرق"، معلنةً أن هذه القضية )2008ريل أب/ يف نيسان62/244 و2005أكتوبر /األول

علماً بأن هذه الوالية العاملية والتقرير العاملي يوجبان األخذ بأساليب مهمة للصحة العمومية قائمة على البينات من 
اليت أغلبها من الفئة (وقد لوحظ أن البلدان . طرقأجل اتـّقاء ومكافحة اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على ال

واليت شرعت يف األخذ ذه األساليب، قد شهدت اخنفاضاً مطرداً وملحوظاً يف معدالت ) ذات الدخل املرتفع
تب على ذلك من اخنفاض يف التكلفة االجتماعية واالقتصادية تـراإلماتة من حوادث املرور على الطرق، مع ما ي

  .احلوادثالضخمة لتلك 

وارئ ــاالت الطـات يف حـة اإلصابــأن رعايــراراً بشــة قـة العامليــة الصحــدت مجعيـ، اعتم2007ام ـويف ع
وقد أسندت األمم املتحدة إىل منظمة الصحة العاملية ). نظُم رعاية الطوارئ: النظُم الصحية 22.60ع ص ج(

ول األعضاء يف تصميم سياسات السالمة على الطرق، ومتابعة واللجان االقتصادية لألمم املتحدة مهمة دعم الد
الديناميات السياسية للسالمة على الطرق، وبناء القدرات الوطنية، وتوعية عموم الناس، والسعي إىل احلصول على 

تنظيم ، قامت املنظمة، بالتعاون مع اللجان االقتصادية لألمم املتحدة، ب2007ويف عام . موارد من اجلهات املاحنة
، ذلك األسبوع "مستخدمو الطرق الشباب"أسبوع األمم املتحدة العاملي األول للسالمة على الطرق حتت شعار 

باعتبارهم أكثر الفئات العمرية تأثـُّراً باحلوادث (الذي يعد حدثاً تارخيياً حلشد الدعم السياسي واستهداف الشباب 
 املتحدة تنظيم اجتماع وزاري رفيع املستوى يف موسكو يف ونتيجةً هلذا احلدث، قررت األمم). املرورية
 والشركاء اإلمنائيون، من أجل بذل اجلهود ،، يشارك فيه وزراء الصحة، والنقل، والداخلية2009سبتمرب /أيلول

 .الالزمة ملعاجلة هذه املشكلة الصحية العمومية املتعاظمة يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط
وقد انتهت املنظمة مؤخراً من إعداد دراسة متعددة البلدان لتقييم الوضع فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة يف 

  .التقرير العاملي، وحتديد الثغرات يف تنفيذها

وحتدد هذه الوثيقة بوضوح حجم الوفيات واملراضة النامجة عن حوادث املرور على الطرق يف اإلقليم وتسلِّط 
ومن بني ما مت تسليط الضوء عليه، اآلثار االقتصادية . ى هذه القضية من زاوية الصحة العموميةالضوء عل

. واالجتماعية هلذه البلية، وأمهية مواجهتها من ِقبل قطاعات متعددة، واختاذ تدابري للوقاية منها ومكافحتها
بات حوادث املرور على الطرق، واحلاجة وتستهدف هذه الوثيقة التوعية بدور وزارة الصحة يف الوقاية من إصا

  .العاجلة إىل مواجهتها من ِقبل قطاعات متعددة

  حتليل الوضع الراهن.  2
من العبء % 12 مليون نسمة من كل أنواع اإلصابات، مما ميثل 5.1ميوت يومياً يف أحناء العامل ما يقدر بنحو 

م الثالث جلميع الوفيات، والسبب الرئيسي للموت يف الفئة علماً بأن اإلصابات متثِّل السبب األه. العاملي للمرض
.  سنة44-15من الوفيات بني صغار البالغني يف الفئة العمرية % 50ويقع ما يزيد على ]. 3[ سنة 40-1العمرية 
ئة إصابات حوادث املرور على الطرق السبب الرئيسي الثاين للموت على الصعيد العاملي، بني األطفال يف الفوتعترب 
وتتسبب اإلصابات النامجة عن حوادث املرور ]. 4[ سنة 29-15 سنة، والشباب يف الفئة العمرية 14-5العمرية 
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إذ إن الوفيات النامجة عن ). 1الشكل (على الطرق يف أكرب نسبة من الوفيات النامجة عن كل أنواع اإلصابات 

وقد أصبحت . فيات النامجة عن اإلصاباتمن كل الو% 25إصابات حوادث املرور على الطرق تتسبب يف حنو 
اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق مشكلة صحية عمومية كربى، وخباصة يف البلدان ذات الدخل 

 مليون شخص على صعيد العامل يلقون حتفهم يف 1.2املنخفض، وذات الدخل املتوسط، إذ إن ما يقدر بنحو 
علماً بأنه تقع يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات ]. 5[شخص سنوياً  مليون 50حوادث الطرق ويصاب فيها 

من سنوات العمر املصححة باحتساب % 90من كل وفيات حوادث الطرق يف العامل، و% 85الدخل املتوسط حنو 
من كل األطفال الذين يلقون حتفهم على % 96، و املرورية احلوادث إصاباتات العجز، والضائعة بسببتـرف

  . العاملصعيد
  

  

  

  

  

  

  

  

  ].4[ :املصدر
  توزع الوفيات النامجة عن اإلصابات على صعيد العامل، حبسب السبب. 1الشكل 

إذ . ومتثّل الوفيات وأشكال العجز النامجة عن اإلصابات مشكلة صحية عمومية خطرية يف إقليم شرق املتوسط
من % 16سائر بقاع العامل، فقد تسببت اإلصابات يف حنو إن معدل الوفيات يف اإلقليم يكاد يبلغ ِضعفَي نظريه يف 

 مليون فرد يف اإلقليم يعانون من 40هذا، ووفقاً للتقديرات العاملية واإلقليمية، فإن ]. 6 [2002كل الوفيات يف عام 
فعلى . بووفقاً لالجتاه العاملي، فإن حوادث املرور على الطرق هي السبب الغال. عجز متوسط األمد أو طويل األمد

در ـا يقـ وحده، وقع م2002ففي عام . دد حوادث املرور على االرتفاع يف اإلقليمـمدى العقد املاضي، دأَب ع
أو ما يعادل حتطُّم طائرة عمالقة ( شخصاً يومياً 362 وفاة نامجة عن حوادث مرورية، أي ما يعادل 132 000و ـبنح

 مليون سنة سنوياً من سنوات العمر املصححة 4.7ع ما يعادل  وفاة أسبوعياً، وضيا2535، و)يومياً) جامبو(
اإلقليم ذات الدخل املنخفض وذات من هذه الوفيات يف بلدان % 99وقد وقع ]. 5[ات العجز تـرباحتساب ف

مجعتها املنظمة ) بيانات(اً ملعطيات ـوفق%. 27%: 73ة الذكور إىل اإلناث فيها ـالدخل املتوسط، وكانت نسب
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 بلداً على صعيد 153 بلداً من بلدان اإلقليم، وقارنت بينها، خالل دراسة متعددة البلدان أجريت يف 20 من راًـمؤخ

العامل، يف إطار مشروع بلومربغ للسالمة على الطرق، فإن مؤشر الوفيات واملراضة قد ارتفع ارتفاعاً حاداً يف بلدان 
  ).2الشكل (لى مدى السنوات اخلمس املاضية إقليم شرق املتوسط، وهو اجتاه أبدى تصاعداً حاداً ع

ويتوقَّع أن تشهد الوفيات وأشكال العجز النامجة عن إصابات حوادث املرور على الطرق املزيد من التصاعد 
وإذا استمرت االجتاهات الراهنة، فإنه . عاملياً، وخباصةً يف البلدان ذات الدخل املنخفض، وذات الدخل املتوسط

 العدد السنوي للوفيات وأشكال العجز النامجة عن احلوادث املرورية بنسبة 2020حبلول عام يتوقع أن ينخفض 
، مما يعين زيادة %60غري أا سوف تزيد، على الصعيد العاملي، بنسبة . يف البلدان ذات الدخل املرتفع% 30

يف البلدان ذات ) 3الشكل (ية ضخمة يف العدد السنوي للوفيات وأشكال العجز النامجة عن إصابات احلوادث املرور
 أن تزيد الوفيات 2030 إىل عام 2004ة من عام تـرويتوقع خالل الف]. 5[الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط 

، علماً بأن هذا التوقّع يعزى على األغلب إىل الزيادة املتوقعة يف أعداد الوفيات %28النامجة عن اإلصابات بنسبة 
  .روريةالنامجة عن احلوادث امل
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  2007إمجايل الوفيات النامجة عن إصابات حوادث املرور على الطرق، . 2الشكل 
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  ].5): [البيانات(مصدر املعطيات 

  2020-2004ة تـرالوفيات املتوقعة على صعيد العامل ألسباب معينة، يف الف. 3الشكل 

سـوف تتـضاعف هـي األخـرى عـدة مـرات،       ) عبء الوفاة(اضة ال يتوقَّع أن تزيد الوفيات وحدها، بل إن املر        
وخباصةً يف البلدان النامية، حيث يتوقّع أن تقفز املراضة النامجة عن احلوادث املرورية مـن الـسبب الرئيـسي التاسـع                 

، ووفقـاً لتقـديرات املنظمـة     ]. 8 [2020للمراضة يف الوقت الراهن إىل السبب الرئيسي الثالث للمراضة حبلول عـام             
 مليـون شـخص سـنوياً يف    50 مليـون و 20اوح بني تـرتلحق اإلصابات أو أشكال العجز، على صعيد العامل، بعدد ي    

 يف التبليـغ عـن اإلصـابات      املعهـود إىل النقص الكبري    ويعزى الفارق الواسع بني هذين التقديرين       . احلوادث املرورية 
شاة، ومستخدمو وسائل النقل العام، ومستخدمو املركبات علماً بأن أغلب ضحايا احلوادث يف اإلقليم هم امل       ]. 9[

علمـاً بـأن حـوايل    . ) وركّاـا ]املوتوسيكالت[سائقو الدراجات القَدمية وسائقو الدراجات اآللية       (ذات العجلتين   
كمـا أن معـدل الوفيـات النامجـة عـن احلـوادث       ]. 10[نصف املوتى من حوادث الطرق يف اإلقليم هم مـن املـشاة             

، وهـو ثـاين أعلـى    ) نـسمة 100 000 لكل   26.4إذ يبلغ   ( نسمة يف اإلقليم هو معدل مرتفع        100 000ملرورية لكل   ا
وما مل تبذل جهود مضاعفة وتتخذ مبـادرات جديـدة، فإنـه يتوقَّـع أن              ]. 11[معدل يف العامل بعد اإلقليم األفريقي       

بلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسـط زيـادة   يزيد إمجايل عدد وفيات وإصابات احلوادث املرورية يف ال 
 أي املشاة، وراكبو الدراجات –، مع وقوع أغلب تلك الوفيات بني مستخدمي الطرق املستضعفني %80تصل إىل 

رعايـة  هذا، وال يخفَى أنه يف العديد من البلدان النامية يف اإلقليم، فـإن تكـاليف ال          . ة وراكبو الدراجات اآللية   يِمدالقَ
  .الطبية املديدة، وفقد عائل لألسرة، وضياع الدخل، بسبب العجز، ميكن أن تدفع باُألسر دفعاً إىل هوة الفقر

مـن حـاالت اإلصـابات الـيت تـدخل      % 86و% 30اوح بـني  تــر وتتـسبب إصـابات احلـوادث املروريـة فيمـا ي     
لرعاية الطبية للطوارئ، ميثِّل عنصراً مهماً من عناصر ن حتسني نظُم اأومن نافلة القول . املستشفيات يف بلدان اإلقليم

عقـب اتخـاذ نظُـم دعـم     % 50إذ ميكن خفض معدل الوفيات مبا يـصل إىل  . تقليص الوفيات النامجة عن اإلصابات   
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وعلى الرغم مـن جـسامة   . فعالة لإلصابات قبل دخول املستشفيات، وتنفيذ برامج للتدريب يف جمال طب الطوارئ    

 يتخذ شكل املراضة والوفيات يف اإلقليم، فال خيصص سوى القليل من األمـوال للوقايـة مـن               الذيبات  عبء اإلصا 
% 2.5إذ إن إمجايل مبلغ التمويل اخلارجي املخصص للوقاية من اإلصابات ال يتعدى . اإلصابات، وتأهيل ضحاياها

  .املصابني امن إمجايل املبلغ املخصص للوقاية من األمراض املعدية ورعاية 

مـن إمجـايل   % 2و% 1اوح بني تـرووفقاً لدراسات أجريت على صعيد العامل تقدر تكلفة احلوادث املرورية مبا ي     
 بليـون دوالر  65 وحده، قدرت تكلفة تلك احلوادث بنحـو     2000ففي عام   . الدخل القومي، تبعاً لدخل البلد املعين     

 بليون دوالر لبلدان إقليم شرق املتوسط ذات الـدخل    7.5 النامية، منها    أمريكي على صعيد العامل فيما خيص البلدان      
أي مـا يزيـد علـى كـل     ) من إمجايل النـاتج القـومي لكـل بلـد       % 1.5أي حوايل   (املنخفض وذات الدخل املتوسط     

قديرية تقـل كـثرياً   ومن املرجح أن هذه التكاليف الت     ]. 12[املعونات اإلمنائية اليت تلقَّتها تلك البلدان يف العام نفسه          
عن التكاليف الفعلية، خاصةً إذا أخذنا يف االعتبار أن الدراسات اليت جتـرى للتكـاليف االقتـصادية لإلصـابات، ال        

وادث ـوال يخفَى أن حـ . تجرى إال يف عدد قليل جداً من بلدان اإلقليم، وأن التقديرات قد ال متثِّل الصورة احلقيقية          
ويتـضح  .  على االقتصادات الوطنية واإلقليمية، فحسب، بل أيضاً على فـرادى اُألسـر        الطرق ال تلقي بعبء جسيم    

أن التكلفـة االقتـصادية للحـوادث     ] 7[اليت جمعت مؤخراً خالل دراسة متعـددة البلـدان          ) البيانات(من املعطيات   
  ).1اجلدول (املرورية يف بعض البلدان هي تكلفة باهظة 

    2007حلوادث املرور على الطرق يف خنبة من بلدان اإلقليم، ) بالدوالر األمريكي(ة التكلفة الفعلي. 1اجلدول 
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  التحديات ومواجهتها . 3
على الرغم من جسامة حجم املوت والعجز الناجم عن إصابات احلـوادث املروريـة، فـإن مـا يبـذل مـن جهـود           

وهنـاك عـدد مـن    . مقاربـة حجـم املـشكلة   يقْصر بكثري عـن    ) األولية والثانوية على السواء   (وموارد يف جمال الوقاية     
فقد جرت العادة على اعتبار السالمة على الطرق من اختـصاص وزارات النقـل   . العوامل اليت قد تفسر هذا الوضع    

وتقـوم بلـدان اإلقلـيم    . وظل دور وزارات الصحة يف هذا الصدد غري حمدد حتديداً جيـداً . والداخلية أو شرطة املرور  
ع السريع يف معدالت املراضة والوفيات النامجة عن حوادث املـرور علـى الطريـق مواجهـة متفاوتـة            مبواجهة االرتفا 

وليس من بني أهداف هذه الوثيقة تقدمي معلومات تفصيلية بشأن مستوى ودرجة املواجهة القطرية، وإمنا . الدرجات
  .ليت تستخدمها البلدانهدفها هو تقدمي معلومات موجزة عن التحديات الراهنة وآليات املواجهة ا

زيـادة مـستويات اسـتخدام    : ومن بني التحديات اليت ال دخل للحكومـات فيهـا، تـأثري العوملـة الـذي أدى إىل       
كِّز على تـراملركبات اآللية؛ وتعدد الشركاء املعنيـني بالسالمة على الطرق؛ والربامج اليت يتحكَّم فيها املاحنون واليت            

: وتشمل التحـديات اجلوهريـة العديـدة، مـا يلـي     . سالمة على الطرق، ال على املشكلة بكليتهاجوانب معينة من ال   
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االفتقار إىل الفهم الكايف إلمكان توقِّي إصـابات احلـوادث املروريـة، ونقـص االلتـزام الـسياسي مبواجهـة املـشكلة               

ع املعطيـات املتعلقـة باإلصـابات علـى     ، مع توزع عملية مجـ )البيانات(مواجهة كافية؛ وتشرذُم نظام مجع املعطيات      
تب على ذلك من عجـز عـن توجيـه احلـوار املتعلـق بالـسياسات، وعـن توجيـه القيـادة                  تـرقطاعات خمتلفة، وما ي   

السياسية بشأن هذه القضية؛ وقلة املوارد املخصصة لتدابري السالمة على الطرق، والسـيما للوقايـة األوليـة؛ ونـدرة                  
املتعددة القطاعات الالزمة إلدماج القطاعات املهمة يف عملية صنع القرار؛ ونقص القدرات الوطنيـة  اآلليات الوطنية  

يط تلك الربامج وتنفيذها وتقييمها؛ وكون خدمات الطـوارئ الطبيـة     على تصور برامج الوقاية من اإلصابات، وختط      
علماً بأن . قبل دخول املستشفى وخدمات رعاية حاالت اإلصابات داخل املستشفى تفتقر إىل الفاعلية وغري كافية        

  . أدىن حد ممكنهذه اخلدمات ميكن أن تقي من الوفيات الثانوية وتقلِّل من أشكال العجز إىل

يف الصحة العمومية، تلـك النظـرة التقليديـة للحـوادث واإلصـابات            " لإلصابة"سباب اإلمهال املعهود    ومن بني أ  
. وينظر إىل هذه األحداث باعتبارها نتيجةً حتمية للنقل على الطرق]. 4[ عرضية حتدث لآلخرين     اًباعتبارها أحداث 

وقـد أدت  . قليم حتديداً واضحاً يف هـذا املـضمار      واليزال يتعين حتديد دور القطاع الصحي ووزارات الصحة يف اإل         
، بدرجـة قويـة   )عرضية(سخ لالصطدام أثناء املرور على الطرق باعتباره حادثة تـرهذه العوامل إىل توطيد املفهوم امل    

، ويف سـبيل مواجهـة بعـض التحـديات    . من احلتمية، مقارنةً مع الشواهد القائلة بأن االصطدام حدث ميكن حتاشيه 
وقد اتضح من الدراسة . شرعت الدول األعضاء يف تصور وتنفيذ مواجهة هذه التحديات من ِقبل قطاعات متعددة            

اتيجيات معنية بالـسالمة علـى الطـرق،    تـر، أن لدى العديد من البلدان اس    ]12[املتعددة البلدان اليت أجريت مؤخراً      
سرعة وأحزمة املقاعد، وتتوافر لدى معظمها خدمات للرعاية يف  وأن لدى معظمها قوانني بشأن احلدود القصوى لل       

اتيجيات تــر غري أنه عندما يتعلّـق األمـر بتطبيـق تلـك القـوانني أو تنفيـذ االس          . القطاع العام قبل دخول املستشفى    
ن املـستويات  الوطنية وتطبيق املعايري الالزمة على الرعاية قبل دخول املستشفى، فإن معظم البلدان تصنف بأـا دو              

ويؤكِّد هذا أنه على الرغم من اتخاذ احلكومـات خطـوات للتعـاطي مـع القـضية، فـإن             ). 2اجلدول  (املقبولة دولياً   
والبد من بذل املزيد من اجلهد يف تطبيق القوانني، وبذل املزيد واملزيد من . اجلهود املبذولة يعوزها الكثري من احلماس

الت اإلصابات قبـل دخـول املستـشفى وداخـل املستـشفى، علـى أن تفـي هـذه         اجلهد يف توفري خدمات رعاية حا    
  .اخلدمات باملعايري الدولية

  اتيجيات الوطنية املعنية بالسالمة على الطرق يف خنبة من بلدان اإلقليمتـرتنفيذ االس. 2اجلدول 
  

احلدود   البلد
القصوى 
  للسرعة

تطبيق احلدود 
القصوى للسرعة      

  )أ()10 – 0(

تطبيق قانون   نون اخلوذقا
اخلوذ        

  )أ()10 – 0(

قانون 
أحزمة 
  املقاعد

تطبيق قانون 
أحزمة املقاعد     

  )أ()10 – 0(

الرعاية يف 
القطاع العام قبل 

دخول 
  املستشفى

  نعم  5  نعم  4  نعم  6  نعم  األردن
  نعم  7  نعم  8  نعم  7  نعم  اإلمارات العربية املتحدة

  نعم  3  نعم  4  نعم  4  نعم  باكستان

  نعم  4  نعم  5  نعم  4  نعم  البحرين

  نعم  2  نعم  5  نعم  5  نعم  تونس
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  نعم  4  نعم  7  نعم  3  نعم  اجلماهريية العربية الليبية

  نعم  8  نعم  6  نعم  6  نعم  مجهورية إيران اإلسالمية

  نعم  9  نعم  4  نعم  8  نعم  اجلمهورية العربية السورية

  ال  7  نعم  7  نعم  7  نعم  السودان

  نعم  9  نعم  7  نعم  6  نعم  عمان

  نعم  7  نعم  5  نعم  6  نعم  قطر

  نعم  3  نعم  3  نعم  6  نعم  الكويت

  ال  4  نعم  2  نعم  4  نعم  لبنان

  نعم  7  نعم  6  نعم  7  نعم  مصر

  نعم  8  نعم  4  نعم  5  نعم  املغرب

  نعم  5  نعم  2  نعم  5  نعم  اململكة العربية السعودية

  ال  2  ال    ال  3  نعم  اليمن

  ]7: [املصدر

 التطبيق الكامل، قد مت التوصل إليها فيما يتعلق بكل 10 عدم التطبيق ومتثِّل 0، حيث ميثِّل 10 – 0دة على اال النقطة احملد) أ(
  ].7[بلد، عن طريق جلنة توافق اآلراء الوطنية للتقرير املرحلي العاملي املتعلق بالسالمة على الطرق 

  اذهاتـِّخح اتـراإلجراءات املق  .4
إذ ال ميكـن  . ات حوادث املرور على الطرق هي قـضية متعـددة القطاعـات علـى نطـاق واسـع            الوقاية من إصاب  

تب عليهـا مـن وفيـات    تــر لقطاع حكومي واحد أن ينهض وحده مبهمة الوقاية من وقـوع تلـك اإلصـابات ومـا ي      
جلية علـى أن البلـدان   فهناك بينات . غري أنه ميكن الوقاية من الوفيات واملراضة النامجة عن احلوادث املرورية   . وعجز

إشراك قطاعات باليت تـتصدى هلذه القضية باعتبارها قضية صحية عمومية، وتـتخذ جاً قائماً على النظُم، ميكنها، 
هائالً من عدد الوفيات واإلصابات النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى       متعددة يف الوقاية األولية، أن ختفّض ختفيضاً     

  الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  
  ). 4الشكل (

جتاه السالمة على الطرق، تعين فهم نظام السالمة على الطرق " النهج القائم على النظُم" مع العلم بأن عبارة هذا،
والنظام اآلمن للمرور . ككل، وإدراك التفاعل بني خمتلف عناصره، وحتديد ااالت اليت ميكن أن تـتطلب التدخل

علماً بأن حوادث املـرور علـى   . ويجبـُرهاطأ البشرية على الطرق هو نظام يستوعب نقاط الضعف واحتماالت اخل      
د علـى  ـوالنظام القائم على النظُم فيما يتعلّق بالسالمة على الطرق يؤكّ.  ومن ثـَم ميكن توقّيها    ،الطرق ميكن توقُّعها  

علـى األسـاليب املباشـرة      كيز  تـر والسلوكيات، وال يكتفي بال    الـمركَباتما يتعين اختاذه من تدابري تـتعلق بالبيئة و       
  .اليت دف إىل تغيـري سلوكيات مستخدمي الطرق
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  ة، الواليات املتحدة األمريكيةماتاليا؛ وزارة النقل، اململكة املتحدة؛ نظام تبليغ حتليالت اإلتـرمكتب سالمة النقل، أس: املصدر

على الوفيات واملراضة النامجة عن إصابات باع ج صحي عمومي قائم على النظُم وتأثريه تـّا. 4الشكل 
  حوادث املرور على الطرق

حة للبلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط قد ختتلـف عـن تلـك          تـرعلى الرغم من أن احللول املق     
ا أو حة للبلدان اليت سبقتها على طريق استخدام املركبات اآللية، فإن بعض املبـادئ األساسـية ال ختتلـف هنـ          تـراملق

ومن األمثلة على تلـك املبـادئ، التـصميم اجليـد للطـرق، واإلدارة اجليـدة للمـرور علـى الطـرق، وحتـسني                       . هناك
، وتدريب السائقني، ومراقبة السرعة، واستخدام أحزمة املقاعد، وإنـشاء نظـام فعـال لرعايـة     الـمركَباتمستويات  

 وعلى حني أن العديد من اإلجراءات اليت تتخذ يف جمـال          .حاالت اإلصابة قبل دخول املستشفى وداخل املستشفى      
، فاحلق أن وزارة الصحة )أو وزارة الصحة(الرعاية األولية عادة ما ينظر إليها باعتبارها خارج جمال القطاع الصحي 

 هذا الدور إىل ضافنوي. ة عن حوادث املرور على الطرق جداً تؤديه يف الوقاية من اإلصابات النامجاً مهماًعليها دور
دورها يف جمال الوقاية الثانوية من خالل إنشاء نظام فعال لرعاية حـاالت اإلصـابة قبـل دخـول املستـشفى وداخـل         

  .املستشفى
وغين عن البيان أن الوقاية األولية من إصابات احلوادث املرورية تـتطلّب اختاذ إجراء من ِقبـل الـصحة العموميـة                 

اتيجية تــر  واالس"ابات حـوادث املـرور علـى الطـرق    صـ التقرير العاملي املعين بالوقايـة مـن إ  "ه على حنو ما دعا إلي 
اخلمسية ملنظمة الصحة العاملية للوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق، واليت حتـدد اإلجـراءات    

  :التالية
ن مجيـع جوانـب   مـ اكتشاف أكرب قدر ممكن العمل، من خالل ترصد اإلصابات وإجراء املسوحات، على          )أ(

علـى حنـو منـهجي عـن     ) البيانـات (اإلصابة النامجة عن حوادث املرور على الطرق، وذلك جبمع املعطيات          
  ، وخصائصها، وعواقبها؛نطاقهاحجم هذه احلوادث و

أفريقيابلدان تكثر فيها املركبات اآللية
أوروبا الوسطى والشرقيةآسياالشرق األوسط ومشال أفريقيا

 ومنطقة الكاريبـيأمريكا الالتينية والكارييب
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ابات حـوادث  أسباب وقرائن إصـ : البحث يف أسباب احلوادث املرورية وإصاباا، مع حماولة حتديد ما يلي     )ب(

  الطرق، والعوامل اليت تزيد أو تقلل من اخلطر، والعوامل اليت ميكن حتويرها من خالل التدخل؛

 طرق التقاء وتقليل شـدة اإلصـابات يف حـوادث الطـرق، بتـصميم تـدابري مالئمـة وتنفيـذها                  استكشاف  )ج(
  ورصدها وتقيـيمها؛

ة من األمـاكن، والسـيما يف جمـال الـسلوك البـشري، وبـث       املعاونة على تنفيذ تدابري تبدو واعدة، يف طائف      )د(
  معلومات عن النتائج، وتقيـيم مردودية هذه التدابري؛

العمل على إقناع رامسي السياسات وصناع القرار بضرورة التصدي لإلصابات بوجه عام باعتبارها قـضية                 )هـ(
  ق؛كربى، وبأمهية اختاذ أساليب حمسنة لسالمة املرور على الطر

 الــمركَبات ترمجة املعلومات املؤثـّرة القائمة على العلم إىل سياسات وممارسات حتمي املشاة، ومستخدمي            )و(
  لتني، وراكيب وسائل النقل العام؛ذات العج

  . تعزيز بناء القدرات يف كل هذه ااالت، والسيما يف جمال مجع املعلومات وجمال البحوث  )ز(

فهذا النـهج يـسعى   . م على النظُم أداة تستخدم يف مواجهة املشكلة من جانب الصحة العمومية           ويعد النهج القائ  
إىل حتديد وتصحيح املصادر الرئيسية للخطأ ونقاط الضعف يف تصميم الطرق، واليت تؤدي إىل وقوع حوادث مميتـة      

 اختربت على الـصعيد الـدويل   وقد. ومسببة إلصابات شديدة، كما يسعى إىل التخفيف من شدة اإلصابة وعواقبها      
اتيجيات والطرائق اهلادفة إىل تقليص اإلصابات، وذلك من خالل البحث العلمي واملالحظة تـرطائفة واسعة من االس

اتيجيات اختاذ ج يقوم على التعاون بني قطاعات متعددة تقـوم وزارة الـصحة يف               تـروتـتطلّب هذه االس  . العملية
تقليل التعرض للمخـاطر؛ وتـوقِّي وقـوع      : اتيجيات على تدابري من أجل    تـرتمل تلك االس  وتش. رئيسي إطاره بدور 

حوادث املرور على الطرق؛ والتخفيف من شدة اإلصابة يف حالة وقوع حادثة؛ وتقليص عواقب اإلصابة من خالل        
  .حتسني الرعاية التالية لإلصابة

  اخلامتة.  5
ات النامجة عن حوادث املرور على الطرق، بوجه خـاص، مـشكلة          لقد أصبحت اإلصابات، بوجه عام، واإلصاب     

تفع معـدالت العجـز الـذي    تـرفإضافةً إىل ارتفاع معدالت الوفيات النامجة عنها،   . صحية عمومية رئيسية يف اإلقليم    
 يواجهه املصابون يف تلك احلوادث؛ مما يلقي بعبء اقتصادي جسيم على البلدان، بفقـدها نـسبة كـبرية مـن قواهـا            

ويستنفد هذا بدرجة كبرية املوارد املخصصة للصحة ولنظُم الرعاية الصحية، ويـؤثر            . العاملة نتيجة املوت أو العجز    
وقد جرت العادة على النظر إىل الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور  . بالسلب على إمجايل الناتج القومي    

 حبيث يندر العمل على استكشاف دور قطاع الصحة العمومية على الطرق باعتبارها خارج نطاق القطاع الصحي،
وقلة قليلة من البلدان هي اليت تشجع على اختاذ إجراءات جمدية من ِقبل قطاعات متعددة من . وتأثريه يف جمال الوقاية

مـوارد  وتستهلك خدمات الطوارئ قسطاً كبرياً من إمجايل نفقات القطاع الصحي، فال يبقـى سـوى              . أجل الوقاية 
وعلى الرغم من الزيادات املقلقة يف عبء إصابات احلوادث املروريـة يف اإلقلـيم، فلـم             . حمدودة وفرص قليلة للوقاية   
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ومـن العقبـات األساسـية الـيت تقـف أمـام رامسـي             . يتم بعد إعداد وتنفيذ سياسـات فعالـة للوقايـة مـن اإلصـابات             

شاد ا يف اختاذ القرارات عن علم تـروثوقة املتاحة اليت ميكنهم االسامل) البيانات( انعدام أو قلة املعطيات ،السياسات
وحيثما تـتوافر معطيات موثوقة بدرجة معقولة بشأن عبء اإلصابات، فإا غالباً ما تكون غري منظَّمة علـى          . وبينة

  .حنٍو مفهوٍم أو مجٍد، ومن ثـَم ال يسهل على صناع القرار االنتفاع ا

ومـن أهـم   . قول أن حوادث املرور على الطرق تقع يف كلّ القارات، ويف كل بلد من بلـدان العـامل           لة ال فومن نا 
جلهـة حمـددة   " سـيطرة "ال فـ إىل وكالة معينة؛ ومن ثـَم   " تنتمي"العوامل يف هذه املشكلة أن السالمة على الطرق ال          

لف جوانب املشكلة موزعة بني العديـد مـن   بل إن املسؤولية عن التعاطي مع خمت. على أوضاع السالمة على الطرق   
وال غرو يف أن تفتقد غالباً يف ظـل هـذه البيئـة اإلرادة الـسياسية الالزمـة لوضـع       . القطاعات واموعات املختلفة  

  .وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة لتحقيق السالمة على الطرق

ق والوقايـة مـن اإلصـابات اهتمـام اتمـع      ومل حيدث إال يف السنوات األخرية أن اجتذبت السالمة على الطر          
ومل يبدأ إال مؤخراً جـداً الـوعي باملـشكلة يف العديـد مـن             . املدين، والباحثني، ومقدمي اخلدمات الصحية يف اإلقليم      

غري أنه اليزال يتعني التصدي للعديد مـن   . وشرعت بلدان أخرى يف اختاذ إجراءات على مستويات خمتلفة        . البلدان
 والعامل الرئيسي لتقليص العبء املتزايد، هو التصدي لإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق .التحديات

واخلطوة األوىل الـيت ينبغـي   . باع ج قائم على النظُم جتاه السالمة على الطرق    تـِّ وا ،باعتبارها قضية صحية عمومية   
 البينات، والتوعية بـاحلجم احلقيقـي للمـشكلة، وذلـك     اختاذها يف هذا املضمار هي إنشاء قاعدة معارف قائمة على        

لنامجـة عـن   اتيجيات وتدابري فعالـة ومـضمونة االسـتمرار للوقايـة مـن اإلصـابات ا           تـرلتمكني البلدان من إعداد اس    
اتيجيات والتـدابري مبــا يتوافـق مـع ظـروف اإلقلــيم     تــر وينبغــي تـصميم هـذه االس  . قحـوادث املـرور علـى الطـر    

اتيجيات بـإجراء   تــر ويتعني أيضاً تكملة هـذه االس     . الثقافية واالجتماعية واالقتصادية اليت يتسم ا     واالختالفات  
  .متابعة نظامية لتنفيذ وتقيـيم ما يتخذ من تدابري

ويتعين على وزارات الصحة اتخاذ دور قيادي قوي يف متابعة اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيد الـوطين لتحقيـق                   
وعلى حني أن اإلجراءات املوصي ا فيما يتعلّـق بإنفـاذ القـوانني والبنيـة األساسـية للطـرق،       .  الطرقالسالمة على 

، قد ال تكون من اختصاص وزارات الصحة، فإن وقوع معظم عبء اإلصـابات علـى القطـاع        الـمركَباتوسالمة  
ويـستلزم تعزيـز   . وتثقيفي يف هذا املضمارالصحي ينبغي أن يكون حافزاً كافياً لوزارات الصحة للقيام بدور إشرايف          

السالمة على الطرق التزاماً سياسياً قوياً وإعطاءه أولوية على كل املستويات احلكومية، بالتعاون مع سائر اجلهـات            
ومن الضروري اتخاذ ج يقوم على التعاون بني قطاعـات متعـددة، مـع حتديـد     . املعنية يف القطاعني العام واخلاص 

  .حدة تقوم بتنسيق جهود خمتلف القطاعات املعنيةوكالة وا

  التوصيات.  6
ميكنها التعاطي مع عملية السالمة على الطرق   ) وكالة رائدة أو جلنة وطنية    (حتديد آلية وطنية متعددة القطاعات       .1

لـصعيد  شد به فيما يبـذل مـن جهـود علـى ا    تـرباعتبارها قضية صحية عمومية، واتباع ج قائم على النظُم يس        
  .الوطين لتحقيق السالمة على الطرق
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إنشاء إدارة للوقاية من اإلصابات ومكافحتها على الصعيد الوطين، داخـل وزارة الـصحة، ختـصص هلـا ميزانيـة                 .2

 .وموارد بشرية

ميكنها التأثري يف الـسياسات واختـاذ تـدابري قائمـة علـى          ) البيانات(ع املعطيات   إنشاء آلية متعددة القطاعات جلم     .3
 .يناتالب

اتيجية وخطة عمل وطنية للسالمة على الطرق تـسهم يف تنفيـذمها القطاعـات واملؤسـسات خـارج             تـرإعداد اس  .4
 .القطاع الصحي، مثل قطاعات النقل، وشرطة املرور، والتعليم، واإلدارة احمللّية، واملالية

5.         ل قطاعات واختـصاصات  ختصيص موارد مالية وبشرية لتحديد واستجالب استجابة ملقتضيات املشكلة من ِقب
 .متعددة

اختاذ إجراءات حمددة للحد قدر اإلمكان من اإلصابات وعواقبها، وتقيـيم تأثري هذه اإلجراءات من خالل إنشاء              .6
وداخل املستشفى، مبا يتوافق ) خدمات الطوارئ الطبية(نظُم فعالة لرعاية حاالت اإلصابة قبل دخول املستشفى 

 .مع املعايـري الدولية

االت اإلصابة النامجة عن حوادث املـرور علـى الطـرق، وإقامـة     حلتنمية القدرات الوطنية يف جمال الرعاية األولية        .7
 .شراكات يف جمال السالمة على الطرق، من خالل إنشاء شبكات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل
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