
الـتـقـريـر 
الـعـالـمـي 

عــن حـالـة 
الـسـالمــة 

عـلـى الـطـرق 
2013

دعــــم عــقــــد الـعـمــــل

موجز



2

مل
الع

قد 
م ع

دع

معلومات أساسية

اإلصابات النامجة عن التصادمات عىل الطرق هي السبب الرئييس الثامن للوفيات يف العامل، والسبب الرئييس لوفيات الشباب 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و29 سنة. وتشري االجتاهات احلالية إىل أن الوفيات النامجة عن التصادمات عىل الطرق ستصبح 

بحلول عام 2030 السبب اخلامس للوفيات إن مل تتخذ إجراءات عاجلة بصددها.

وتوجد اسرتاتيجيات جمّربة للحد من اإلصابات 
تطبيقها  وبفضل  الطرق،  تصادمات  عن  النامجة 
رامية  خطوات  اختاذ  يف  البلدان  من  عدد  أفلح 
إىل احلد من إمجايل عدد الوفيات النامجة فيها عن 
التصادمات. وجرى ألول مرة اإلبالغ يف  تلك 
الطرق:  عىل  السالمة  حالة  عن  العاملي  التقرير 
الذي  التقدم  عن   )2009( العمل  وقت  حان 
التدابري  من  جمموعة  تنفيذ  يف  البلدان  أحرزته 

املسندة بالبّينات واملعروفة بفعاليتها يف احلد من 
اإلصابات النامجة عن تصادمات الطرق.

مجيع  يف  احلكومات  أعلنت   2010 عام  ويف 
أنحاء العامل عن عقد العمل من أجل السالمة 
عىل الطرق، واهلدف من هذا العقد )2011-
للوفيات  املتزايد  االجتاه  تثبيت  هو   )2020
ثم  ومن  الطرق  عىل  التصادمات  عن  النامجة 
احلد من تلك الوفيات واحلفاظ عىل أرواح ما 

ُيقارب 5 ماليني شخص خالل فرتة السنوات 
العرش. وقد ُوِضعت خطة عمل عاملية تسرتشد 
للحد  تدابري  من  يلزم  ما  اختاذ  يف  البلدان  هبا 
عىل  التصادمات  عن  فيها  النامجة  الوفيات  من 

الطرق وبلوغ أهداف العقد.
تنفيذ  التقرير معلومات عن مدى   ويقدم هذا 
املسح  يف  املشاركة  البلدان  يف  التدابري  هذه 
والبالغ عددها 182 بلدًا: وبذا فإن التقرير هو 

بمثابة أساس ُيرتكز إليه يف رصد العقد.



3 

21
03

ق، 
طـر

 الـ
ـى

عـل
ـة 

المـ
سـ

 الـ
لـة

حـا
ن 

عــ
ي 

مـ
الـ

ـعـ
ر ال

ريـ
ـقـ

لـت
ا

احلالة الراهنة للسالمة عىل الطرق يف العامل

حتصد سنويًا تصادمات الطرق أرواح نحو 1.24 مليون شخص يف العامل ومل يطرأ تغيري ُيذكر عىل هذا العدد منذ عام 2007. 
عىل أنه ينبغي أن ُينظر إىل هذا املعدل املستقر نسبيًا يف ضوء الزيادة العاملية املقابلة بنسبة ٪15 يف عدد املركبات املسجلة، ما يعني 

ذ من تدخالت لتحسني السالمة عىل الطرق قد خّفف وطأة االرتفاع املتوقع يف عدد الوفيات. أن ما ُنفِّ

بليون   1.6 قرابة  يقطنها   – بلدًا   88 ومتّكن   
النامجة  الوفيات  عدد  ختفيض  من   – نسمة 
الواقعة  الفرتة  يف  الطرق  تصادمات  عن  فيها 
إدخال  أن  وتبني  و2010،   2007 عامي  بني 
ما اختذت  إذا  البلدان  أمر ممكن وأن  حتسينات 
مزيدًا من اإلجراءات ستبقي عىل أرواح العديد 
الزيادات  القلق  يثري  ما  أن  بيد  األفراد.  من 
النامجة  الوفيات  عدد  عىل  بلدًا   87 يف  الطارئة 

عن تصادمات الطرق خالل الفرتة نفسها.

األكثر  هي  الدخل  املتوسطة  البلدان 
ترضرًا

أقصاه  إىل  الدخل  املتوسطة  البلدان  يف  يرتفع 
الطرق  تصادمات  عن  النامجة  الوفيات  معدل 
 100  000 لكل  وفاة   20.1 بواقع  سنويًا 
وفاة  و18.3  وفيات   8.7 بواقع  مقارنة  نسمة 
املنخفضة  وتلك  الدخل  املرتفعة  البلدان  يف 

الدخل عىل التوايل. وتستأثر البلدان املتوسطة 
الدخل بنسبة ثامنني يف املائة من تلك الوفيات، 
أن  رغم  العامل  سكان  من   72٪ يمثل  ما  أي 
العامل  صعيد  عىل  فيها  املسجلة  املركبات  عدد 
تلك  وترزح   .52٪ عىل  نسبته  مقصورة 
البلدان حتت وطأة عبء مرتفع عىل نحو غري 
التصادمات  النامجة عن  الوفيات  متناسب من 
باملركبات  الطرق مقارنة بمعدل تزويدها  عىل 

)انظر الشكل 1(.

مل تطرأ خالل السنوات الثالث املنرصمة زيادة عىل عدد الوفيات 
النامجة عن تصادمات الطرق سنويًا – لكن عددها اليزال مرتفعًا 

بشكل غري مقبول بمعدل 1.24 مليون وفاة يف العام

الشكل 1: نسبة السكان والوفيات النامجة عن تصادمات الطرق واملسّجل من املركبات املزّودة بمحركات* بحسب دخل البلد

نسبة السكاننسبة الوفياتنسبة املركبات

منخفضة
1%

منخفضة
12%

متوسطة
52%

مرتفعة
47%

مرتفعة
16%

مرتفعة
منخفضة 8%

12%

متوسطة 
80%

متوسطة 
72%

* بيانات املركبات املسجلة خاصة بالبلدان املشاركة يف املسح
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معدل  بأعىل  يستأثر  األفريقي  اإلقليم 
من الوفيات النامجة عن التصادمات عىل 

الطرق
جراء  من  الوفاة  خطورة  أقصاها  إىل  ترتفع 
اإلصابات النامجة عن التصادمات عىل الطرق 
يف  أدناها  إىل  وتنخفض  األفريقي  اإلقليم  يف 
ذلك  ورغم   .)2 )الشكل  األورويب  اإلقليم 
ثمة فوارق كبرية يف معدالت تلك الوفيات بني 
البلدان الواقعة يف اإلقليم نفسه، علاًم بأن أكرب 

الفوارق ملحوظة يف اإلقليم األورويب.

الشكل 2: معدل الوفيات النامجة عن التصادمات عىل الطرق لكل 000 100 نسمة من السكان 
بحسب اإلقليم التابع ملنظمة الصحة العاملية

Figure 6
Road traffic deaths per 100 000 population, by WHO region
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اهلوائية  الدراجات  وراكبو  املشاة 
نصف  يشكلون  النارية  والدراجات 
عن  النامجة  الوفيات  عدد  جمموع 

التصادمات عىل الطرق
التصادمات  عن  النامجة  الوفيات  نصف  تقع 
عىل الطرق يف العامل بني صفوف املشاة )22٪( 
وراكبي الدراجات اهلوائية )٪5( والدراجات 
الطريق  “مستخدمي  أي   -  )23٪( النارية 
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العامل

23%

31%
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19%
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اختالفات  هناك  أن  عىل  للخطر”.  املعرضني 
منها  للخطر  عرضة  األكثر  الفئة  حول  كبرية 
اإلقليم.  وبحسب  البلد  دخل  حالة  بحسب 
ويسـتأثر اإلقليم األفريقي الذي يعّد فيه امليش 
اهلامة  التنقل  وسائط  من  الدراجات  وركوب 
صفوف  بني   )38٪( الوفيات  من  عالية  بنسبة 

إقليم  بلدان  من  العديد  يف  يقابلها  فيام  املشاة، 
غرب املحيط اهلادئ التي يتواتر فيها استخدام 
الدراجات النارية نسبة قدرها ٪36 من الوفيات 
النامجة عن التصادمات عىل الطرق التي تسببها 
بعجلتني  ومزّودة  بمحركات  عاملة  دراجات 

اثنتني أو ثالث عجالت )انظر الشكل 3(.

الشكل 3: الوفيات النامجة عن التصادمات عىل الطرق بحسب نوع مستخدم الطريق وبحسب اإلقليم التابع ملنظمة الصحة العاملية
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التقدم املحرز يف تطبيق قوانني السالمة عىل الطرق يف العامل

ثبت أن اعتامد وإنفاذ قوانني شاملة ملعاجلة عوامل اخلطر الرئيسية )الرسعة والقيادة حتت تأثري الكحول وارتداء اخلوذات عند 
ركوب الدراجات النارية وأحزمة األمان وتقييد حركة األطفال يف املقاعد( يؤديان إىل تقليل اإلصابات النامجة عن التصادمات 
عىل الطرق. وال غنى عن صيانة مفهوم إنفاذ القوانني بمستوى عال يف تصور اجلمهور من خالل شن محالت تسويق رصينة 

بني صفوف املجتمع ضامنًا لفعاليتها.

وأثناء الفرتة الواقعة بني عامي 2008 و2011 
قام 35 بلدًا تقطنها نسبة ٪10 من سكان العامل 
من  أكثر  أو  واحد  عامل  ملعاجلة  قوانني  بسن 
مل  ولكن  اخلمسة هذه.  الرئيسية  اخلطر  عوامل 
ما  تطبق  التي  البلدان  زيادة عىل عدد  أية  تطرأ 
يلزم من ترشيعات بشأن مجيع العوامل اخلمسة 
املذكورة – منذ إجراء التقييم األخري ظّل دون 
تغيري حال البلدان البالغ عددها 28 بلدًا )التي 
لدهيا  والتي  العامل(  سكان  من   7٪ نسبة  متثل 
قوانني شاملة )الشكل 4(. وُيرِبز التقرير أيضًا 
أن إنفاذ هذه القوانني يشوبه القصور )أقل من 8 
درجات عىل مقياس مؤلف من 10 درجات(.

 

ختفيض احلد األقىص للرسعة يف املناطق 
احلرضية حيمي املشاة وراكبي الدراجات 

اهلوائية
األقىص  للحد  عالية  بمعدالت  القيادة 
التصادمات  وقوع  احتامل  من  تزيد  للرسعة 
حتديد  يؤدي  أن  ويمكن  تبعاهتا.  وفداحة 
وإنفاذها  الترشيعات  بفضل  القصوى  الرسعة 
عن  النامجة  اإلصابات  يف  كبري  ختفيض  إىل 
 50 رسعة  وتعترب  الطرق.  عىل  التصادمات 
إجراء  أفضل  احلرضية  املناطق  يف  ساعة  كم/ 

الشكل 4: الزيادة الطارئة منذ عام 2008 عىل النسبة املئوية لسكان العامل املشمولني بترشيعات 
“شاملة” بشأن عوامل اخلطر الرئيسية املحدقة بالسالمة عىل الطرق 

ُسنّت يف 35 بلدًا قوانني 
جديدة بشأن السالمة عىل 

الطرق – لكن تقترص نسبة 
سكان العامل املشمولني 

بترشيعات شاملة عىل ٪7

لتعيني احلد األقىص للرسعة، فيام ُيسّلم بزيادة 
ساعة  كلم/   30 بمعدل  الرسعة  هذه  تقييد 
حلركة  عاليًا  تركيزًا  تشهد  التي  املناطق  يف 
أهنا  عىل  اهلوائية  الدراجات  وراكبي  املشاة 
وسيلة فعالة للحد من اإلصابات الواقعة بني 

مستخدمي الطريق هؤالء.

ورغم أن أكثر من نصف عدد البلدان جمتمعة 
)114 بلدًا( يطبق احلد األقىص للرسعة البالغ 
فإن  احلرضية،  املناطق  يف  ساعة  كم/   50
سكان هذه البلدان ال يمثلون إال نسبة تقل عن 
نصف جمموع سكان العامل. وعالوة عىل ذلك 

Figure 4
Increase in the percentage of world population covered by 
“comprehensive” legislation on five key road safety risk factors since 2008
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ال تتوفر بيانات

ال ينطبق

 احلد األقىص للرسعة يف املناطق احلرضية عىل الصعيد الوطني أقل من 50 كم/ ساعة أو يساويه،
وبمقدور السلطات املحلية أن تعدله

 احلد األقىص للرسعة يف املناطق احلرضية عىل الصعيد  الوطني أقل من 50 كم/ ساعة أو
يساويه، ولكن السلطات املحلية غري قادرة عىل أن تعدله

 قوانني عىل املستو دون الوطني بشأن احلد األقىص للرسعة يف
املناطق احلرضية

قوانني احلد األقىص للرسعة يف املناطق احلرضية غري شاملة

يزيد عىل النصف تقريبًا إمجايل عدد البلدان التي 
تفتقر إىل ترشيعات متّكن السلطات املحلية من 
الصعيد  عىل  القصوى  الرسعة  حدود  تعديل 
عدد  بلدًا   59 عىل  إمجاالً  يقترص  وبذا  املحيل. 
الرسعة  حدود  السواء  عىل  تطبق  التي  البلدان 
الصعيد  عىل  احلرضية  املناطق  يف  القصوى 
أو  ساعة  كم/   50 عن  يقل  بمعدل  الوطني 
يساويه، ومتّكن السلطات املحلية من مواصلة  
)الشكل  االقتضاء  عند  احلدود  هذه  خفض 
5(. وال يمثل سكان تلك البلدان سوى 2.67 
بليون نسمة أو ٪39 حرصًا من جمموع سكان 

العامل.

رضوري  للرسعة  القصوى  احلدود  وإنفاذ 
القيادة،  يف  اآلمنة  السلوكيات  تطوير  إلنجاح 
متزايدًا:  اهتاممًا  البلدان  توليه معظم  أن  ويلزم 
التي تصنّف  البلدان  بلدًا عدد  يقترص عىل 26 
إنفاذ احلدود القصوى للرسعة فيها عىل الصعيد 
املحيل بأنه تطبيق “جيد” )بمعدل 8 درجات أو 

أكثر عىل مقياس مؤلف من 10 درجات(.

الشكل 5: احلدود القصوى للرسعة يف املناطق احلرضية بحسب البلد/ املنطقة

يقترص عىل 59 بلدًا، أي ما يشمل نسبة 39٪ حرصًا من سكان العامل أمجع )2.67 بليون نسمة(، 
عدد البلدان التي تطبق حدود الرسعة القصوى يف املناطق احلرضية املعينة بمعدل 50 كم/ ساعة 

أو أقل، ومتّكن السلطات املحلية من ختفيض تلك احلدود
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مستو تركيز الكحول يف الدم أقل أو يساوي 0.05 غم/ دل

مستو تركيز الكحول يف الدم أكرب من 0.05 غم/ دل

قوانني القيادة حتت تاثري الكحول عىل مستو 
الوالية/املقاطعة

تعاطي الكحول حمظور قانوناً

ال تتوفر بيانات

ال ينطبق

ال يوجد قوانني بشان القيادة حتت تاثري الكحول / القوانني غري مستندة اىل تركيز الكحول ىف الدم

الشكل 6: القوانني اخلاصة بالقيادة حتت تأثري الكحول بحسب البلد/ املنطقة

يوجد 89 بلدًا تقطنها نسبة 66٪ من سكان العامل )4.6 باليني نسمة( تطبق اآلن قانونًا 
شاماًل بشأن القيادة حتت تأثري الكحول، الذي يعنّي حد تركيز الكحول يف الدم بمقدار 

0.05 غم/ دل أو أقل

التي تصنّف إنفاذها لتلك القوانني بأنه “جيد” 
عىل 39 بلدًا .

الطرق  عىل  التصادمات  يف  التسبب  واحتامل 
حتت  مركباهتم  يقودون  الذين  الشباب  بني 
الدم  يف  كحول  تركيز  بمستوى  الكحول  تأثري 
عنه  مرتني  يتضاعف  دل  غم/   0.05 قدره 
تعيني حدود  ويعّد  األكثر خربة.  السائقني  بني 
 0.02 )بمقدار  الدم  يف  الكحول  لرتكيز  أدنى 
للحد  الفعالة  الوسائل  من  أقل(  أو  دل  غم/ 
من التصادمات عىل الطرق النامجة عن القيادة 
حتت تأثري الكحول بني الشباب واملبتدئني من 
السائقني، ولكن ال يوجد سوى 42 بلدًا تعمل 
بمعدل  الكحول  لرتكيز  األدنى  احلدود  هبذه 
0.02 غم/ دل أو أقل بني صفوف أفراد هذه 

الفئة.

لتشديد  اجلهود  من  مزيد  بذل  يلزم 
عند  اخلوذات  بارتداء  اخلاصة  القوانني 
ركوب الدراجات النارية وتعزيز املعايري 

املتعلقة بجودة اخلوذات 
املركبات  استخدام  يف  الرسيع  النمو  اقرتن 
املجهّزة بمحركات واملزّودة بعجلتني يف العديد 

والوفيات  اإلصابات  عدد  بزيادة  البلدان  من 
بني مستخدميها. ويمكن أن يقّلل ارتداء خوذة 
عالية اجلودة لركوب الدراجة النارية من خطر 
الوفاة بنسبة ٪40 وخطر التعرض إلصابة بليغة 
بأكثر من ٪70. واعتامد ترشيعات وإنفاذها بشأن 
ارتداء اخلوذة تدبري فعال لزيادة معدالت ارتدائها 

واحلد من اإلصابات التي تلحق بالرأس.
السالمة  معايري  اخلوذة  تستويف  أن  وجيب 
من  احلد  يف  فاعليتها  وتثبت  هبا  املعرتف 
اإلصابات التي تلحق بالرأس لتقليل التبعات 
أن  ومع  الطرق.  عىل  التصادمات  عن  النامجة 
فإن  دوليًا،  املعرتف هبا  املعايري  هناك عددًا من 
تضعها  التي  املعايري  تكون  أن  الرضوري  من 
احلكومة حتديدًا بشأن اخلوذات مالئمة لظروف 
حركة السري والطقس السائدة يف البلد، وحتدد 
أنواعًا من اخلوذات ذات أسعار معقولة ومتاحة 

للمستخدمني عىل حد سواء.
املعايري  من  كاًل  تلبي  بلدًا  تسعون  ويوجد 
بشأن  شامل  ترشيع  لسن  رضورية  تعترب  التي 
قانونًا  تطبق  أخرى  بعبارة  أهنا  أي  اخلوذات، 
الدراجات  راكبي  يشمل مجيع  اخلوذات  بشأن 
أنواع  وكل  معهم(،  وراكبني  سائقني  )من 
تطبق  وأهنا  املحركات،  أنواع  وشتى  الطرق 
اخلوذات  ارتداء  بشأن  دولية  أو  وطنية  معايري 

)الشكل 7(.

القيادة  مكافحة  قوانني  تستند  أن  ينبغي 
حتت تأثري الكحول إىل مستويات تركيز 

الكحول يف الدم
خطورة  من  تزيد  الكحول  تأثري  حتت  القيادة 
النامجة  وقوع التصادمات وجسامة اإلصابات 
ترشيع  وإنفاذ  وضع  يؤدي  أن  ويمكن  عنها. 
بمعدل  الدم  يف  الكحول  تركيز  حدود  بشأن 
يف  كبرية  ختفيضات  إىل  دل  غم/   0.05

التصادمات النامجة عن تعاطي الكحول.

نسبة 66٪  تقطنها  بلدًا  تسعة وثامنون  ويوجد 
من سكان العامل )4.6 باليني نسمة( تطبق اآلن 
قانونًا شاماًل بشأن القيادة حتت تأثري الكحول، 
الذي يعنّي حد تركيز الكحول يف الدم بمقدار 
أفضل  مع  يتامشى  بام  أقل  أو  دل  غم/   0.05
املتبعة يف هذا املضامر )الشكل 6(.  املامرسات 
الدخل  املرتفعة  البلدان  تعنّي  أن  املرجح  ومن 
الدم  يف  الكحول  تركيز  ملستوى  قانونيًا  حدًا 
أكثر   )67٪( أقل  أو  دل  غم/   0.05 بمقدار 
من البلدان املتوسطة الدخل أو تلك املنخفضة 
الدخل )بنسبة ٪49 و٪21 عىل التوايل(. وثمة 
مكافحة  قوانني  إنفاذ  حتسني  إىل  ماسة  حاجة 
القيادة حتت تأثري الكحول: يقترص عدد البلدان 
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قانون ومعيار شامالن بشأن اخلوذات

قانون شامل بشأن اخلوذات ولكنه غري مشفوع بمعيار/ مشفوع بمعيار جمهول

قانون بشأن اخلوذات عىل املستو دون الوطني

ال يوجد قانون أو قانون غري شامل بشأن اخلوذات

ال تتوفر بيانات

ال ينطبق

الشكل 7: القوانني اخلاصة بارتداء اخلوذات عند ركوب الدراجات النارية و معايري جودة اخلوذات بحسب البلد/ املنطقة

 يوجد 90 بلدًا تقطنها نسبة 77٪ من سكان العامل، تطبق قانونًا شاماًل بشأن اخلوذات يشمل مجيع 
راكبي الدراجات وكل أنواع الطرق وشتى أنواع املحركات، وتطبق معيارًا بشأن ارتداء اخلوذات
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قانون وطني بشأن حزام األمان يرسي عىل مجيع مستقيل السيارة

قانون بشأن حزام األمان عىل املستو دون الوطني

ال يوجد قانون بشأن حزام األمان أو أنه ال يرسي عىل مستقيل املركبة كافة ال ينطبق

ال تتوفر بيانات

القوانني  نطاق  توسيع  يف  تقدم  إحراز 
مستقيل  لتشمل  األمان  بحزام  اخلاصة 

املركبة يف املقعد اخللفي 
اخلطر  عوامل  من  األمان  حزام  ارتداء  عدم 
بني  والوفيات  اإلصابات  لوقوع  الرئيسية 
الطرق.  عىل  التصادمات  يف  املركبة  مستقيل 
تعرض  خطر  من  األمان  حزام  ارتداء  ويقّلل 
السائق ومستقل املقعد األمامي إلصابات قاتلة 
املقعد  بنسبة ترتاوح بني 40 و٪50، ومستقل 

اخللفي بنسبة ترتاوح بني 25 و75٪.
ويطبق 111 بلدًا تقطنها نسبة ٪69 من سكان 
العامل )4.8 باليني نسمة( قوانني شاملة بشأن 
حزام األمان تشمل مجيع مستقيل املركبة )الشكل 
8(، فيام تطبق عرشة بلدان أخرى قوانني شاملة 
ورغم   .2008 عام  منذ  األمان  حزام  بشأن 
يلزم  الترشيعات  عىل  التحسينات  هذه  إدخال 
إنجاز مزيد من األعامل لتحسني إنفاذ القوانني 
اخلاصة بحزام األمان: يقترص عىل الربع إمجايل 
عدد البلدان التي تصنّف تطبيقها لقوانني حزام 

األمان عىل أنه “جيد”.

زيادة استخدام نظم تقييد حركة األطفال 
يف املقاعد

توفر نظم تقييد حركة األطفال يف املقاعد احلامية 
للرضع وصغار األطفال من اإلصابة أثناء وقوع 
التصادمات، إذ تقلل تلك النظم من احتامالت 
تعرض الرضع لتصادم مميت بنسبة ٪70 تقريبًا 

وصغار األطفال بنسبة ترتاوح بني 54 و80٪.

الشكل 8: القوانني اخلاصة بارتداء حزام األمان بحسب البلد/ املنطقة

يطبق أكثر من نصف إمجايل عدد 
البلدان قوانني بشأن نظم تقييد 

حركة األطفال

ويطبق ستة وتسعون بلدًا قانونًا يلزم باستخدام 
نظم تقييد حركة األطفال )الشكل 9(. ويطبق 
بشأن  قوانني  الدخل  املرتفعة  البلدان  معظم 
بكثري  يقل  بينام  األطفال،  حركة  تقييد  نظم 
شيوع تطبيق هذه القوانني يف البلدان املنخفضة 
يزال  وال  الدخل.  املتوسطة  وتلك  الدخل 
تقييد  بنظم  اخلاصة  القوانني  إنفاذ  مستوى 
حركة األطفال متدنيًا يف معظم البلدان )بام فيها 
17 بلدًا  البلدان املرتفعة الدخل(: يقترص عىل 
)٪9( عدد البلدان التي تصنّف تطبيقها لقوانني 

نظم تقييد حركة األطفال عىل أنه “جيد”.
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النسبة املئوية 
للبلدان التي ليس 

لدهيا قوانني

النسبة املئوية 
للبلدان التي لدهيا 

قوانني ولكنها ال 
تطبقها كام ينبغي*

النسبة املئوية 
للبلدان التي لدهيا 

قوانني وتطبقها 
جيدًا

الشكل 9: نسبة البلدان التي لدهيا قوانني بشأن نظم تقييد حركة األطفال وتطبقها جيدًا بحسب 
حالة دخل البلد
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*   أقل من 8 عىل مقياس من صفر إىل عرشة أو »دون إجابة« كام ورد من البلدان

[ 6 ]

[ 12 ]

[ 31 ]

[ 57 ]

[ 5 ]

[ 38 ]

[ 23 ]

[ 10 ]

بلدان منخفضة 
الدخل

بلدان متوسطة 
الدخل

بلدان مرتفعة 
الدخل
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سياسات النقل هتّمش املشاة وراكبي الدراجات اهلوائية

توّجه النتائج حتذيرا شديدًا إىل احلكومات بشأن احلاجة إىل معاجلة شواغل مستخدمي 
الطرق من مستقيل املركبات غري املجهزة بمحرك. 

إذ حتصد التصادمات عىل الطرق جمتمعة أرواح 
املشاة  من  املائة  يف  وعرشين  سبعة  تبلغ  نسبة 
وراكبي الدراجات اهلوائية. ويقرتب هذا الرقم 
املتوسطة  وتلك  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف 
النامجة  الوفيات  عدد  إمجايل  ثلث  من  الدخل 
يف  نسبته  أن  بل  الطرق،  عىل  التصادمات  عن 

بعض الدول تزيد عىل 75٪.

يلزم أن تعّزز احلكومات مأمونية ممارسة 
امليش وركوب الدراجات اهلوائية

تزويد  العامل  فيه  يواصل  الذي  الوقت  يف 
املركبات باملحركات يلزم تعزيز مأمونية امليش 
بوصفهام  هلام  والرتويج  الدراجات  وركوب 
خيارات  من  التكلفة  وقلييل  صحيني  خيارين 
لدهيا  بلدًا   68 سوى  يوجد  ال  ولكن  التنقل. 
ممارسة  تعزز  وطنية  دون  أو  وطنية  سياسات 
امليش وركوب الدراجات اهلوائية، و79 أخرى 
للمشاة  احلامية  توفر  سياسات  لدهيا   )43٪(
اهلوائية، وذلك عن طريق  الدراجات  وراكبي 
األخرى  املركبات  سري  حركة  عن  فصلهام 
ويرتفع  الرسعة.  والعالية  بمحركات  املزّودة 
هذا الرقم إىل مستويات أعىل بكثري يف البلدان 
املرتفعة الدخل )٪69( عنه يف البلدان املنخفضة 
الدخل وتلك املتوسطة الدخل )٪34(. ورغم 
تسليم احلكومات تسلياًم مطرد الزيادة برضورة 
الرتويج لوسائط بديلة للتنقل، فإنه يلزم إيالء 
النقل  لتعزيز سالمة وسائط  مزيد من االهتامم 
هذه، حيث إن معاجلة الشواغل املتعلقة بسالمة 
حاسم  أمر  اهلوائية  الدراجات  وراكبي  املشاة 
النامجة  الوفيات  عدد  إمجايل  تقليل  يف  للنجاح 

عن التصادمات عىل الطرق يف العامل.

تعّزز  أن  يمكن  العام  النقل  وسائط 
مأمونية التنقل وختفف حدة االزدحام

ُينظر بشكل متزايد إىل الشبكات اآلمنة لوسائط 
النقل العام عىل أهنا وسيلة هامة لتحسني التنقل 
بأمان، وال سيام يف املناطق احلرضية يف ظل تفاقم 
حدة ازدحام حركة السري. ويتواصل يف كثري من 
من  الرتكيز  يف  التشديد  الدخل  املرتفعة  املدن 
الناحية السياسية عىل تقليل استخدام السيارات 
اخلاصة من خالل االستثامر يف شبكات وسائط 
النقل العام. فاالستثامرات املوظفة يف الشبكات 
اآلمنة للنقل العام ُتعترب أيضًا آلية لتشجيع زيادة 

النشاط البدين وبالتايل تعزيز الصحة.

سياسات  لدهيا  بلد   100 من  أكثر  ويوجد 
وسائط  يف  لالستثامر  وطنية  دون  أو  وطنية 
النقل العام )الشكل 10(. فوسائط النقل العام 
بكثري  أمانًا  أكثر  فهي  وبذا  جيد  بشكل  منظمة 
من التنقل بالسيارات اخلاصة يف معظم البلدان 
النقل  وسائط  نمو  أن  عىل  الدخل:  املرتفعة 
العام غري املنظم وغري اآلمن يف كثري من البلدان 
الدخل  املتوسطة  وتلك  الدخل  املنخفضة 
عن  أسفر  النمو  املتسارعة  االقتصادات  ذات 
بمستخدمي  تلحق  التي  اإلصابات  زيادة 
التصادمات  جراء  من  العام  النقل  وسائط 
تكفل  أن  احلكومات  عىل  وجيب  الطرق.  عىل 
وإتاحتها  العام  النقل  مأمونية شبكات وسائط 

للمستخدم بأسعار معقولة.

املزّودة  غري  النقل  وسائط  استخدام  عىل  تشجع  سياسات  لدهيا  التي  البلدان  نسبة   :10 الشكل 
بمحرك بحسب اإلقليم التابع ملنظمة الصحة العاملية
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االستنتاجات والتوصيات

ُأحِرَز تقدم فعيل يف حتسني السالمة عىل الطرق وإنقاذ األرواح، ولكن هذا التقرير يثبت احلاجة إىل اختاذ إجراءات أرسع وأكثر 
تنسيقًا منعًا لفقدان العديد من األرواح دون داع عىل الطرق يف العامل. وفيام ييل توصيات ُوِضعت يف هذا املضامر:

• احلكومات يف حاجة ماسة إىل إصدار ترشيع 
مجيع  بشأن  املامرسات  أفضل  يستويف  شامل 
الوفاة  أسباب  ملعاجلة  الرئيسية  اخلطر  عوامل 

واإلصابات واإلعاقة هذه التي يمكن توقيها.

من  يكفي  ما  احلكومات  تستثمر  أن  •ينبغي 
املوارد املالية والبرشية يف جمال إنفاذ هذه القوانني 
تكليلها  عنارص  من  أساسيًا  عنرصًا  باعتبارها 
بالنجاح. ويمكن أن يمثل رفع مستوى الوعي 
العام اسرتاتيجية هامة لزيادة فهم وتعضيد هذه 

التدابري الترشيعية وتدابري اإلنفاذ.

التحتية  البنية  • يلزم بذل جهود منسقة لتعزيز 
وراكبي  املشاة  سالمة  يؤمن  بام  للطرق 

الدراجات اهلوائية. وجيب أن ُتراعى احتياجات 
القرارات  الطريق هؤالء قبل اختاذ  مستخدمي 
الطرق  عىل  السالمة  سياسات  برسم  املتعلقة 
األرايض.  واستخدام  النقل  وسائط  وختطيط 
السبل  يف  حتديدًا  احلكومات  تنظر  أن  ويلزم 
املجّهزة  غري  النقل  وسائط  بدمج  الكفيلة 
بمحركات يف شبكات نقل أكثر استدامة وأمانًا.

من  عددًا  التقرير  يقدم  ذلك  إىل  وباإلضافة 
تطبقها  أن  ينبغي  التي  األخرى  التوصيات 
عىل  السالمة  حالة  لتحسني  احلكومات 
البنية  أمان  تعزيز  تشمل  وهي  فيها،  الطرق 
إىل  الرامية  األعامل  وتكثيف  للطرق  التحتية 
خدمات  وحتسني  املركبات  أمن  معايري  حتسني 

اإلبالغ  وتنسيق  للتصادمات  الالحقة  الرعاية 
عن  النامجة  باإلصابات  املتعلقة  البيانات  عن 

التصادمات عىل الطرق.

ويف عام 2010 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة باإلمجاع قرار اإلعالن عن عقد العمل 
إحراز  وبرغم  الطرق.  عىل  السالمة  أجل  من 
يف  الطرق  عىل  السالمة  حتسني  يف  كبري  تقدم 
عدد من البلدان سيلزم إنجاز أعامل كثرية لبلوغ 
رصينة  بّينات  وثمة  وأغراضه.  العقد  أهداف 
وإجراءات   – التدخالت  من  الناجح  تثبت 
احلكومة هي اآلن من األمور األساسية لضامن 

تنفيذها.
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إدارة العنف والوقاية من اإلصابات واإلعاقة
20 Avenue Appia
1211Geneva 27 

Switzerland
Phone:+41 22791 2881

traffic@who.int :عنوان الربيد اإللكرتوين

لتنزيل نسخة كاملة من هذا التقرير ُيرجى الرجوع إىل العنوان التايل:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/en/index.html

ُطبِع املنشور بفضل التمويل املقدم من مؤسسة بلومربغ اخلريية


