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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ١٦٢ من جدول األعمال املؤقت* 

  األزمة العاملية للسالمة على الطرق 
األزمة العاملية للسالمة على الطرق  

 مذكرة من األمني العام 
موجز 

هـذا التقريـر مقـدم اســـتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة ٣٠٩/٥٧. وينــاقش اإلصابــات 
ـــا.  النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق والتحديـات املتعلقـة باتقـاء حـوادث املـرور وآثاره
ويؤكد على أن اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق تشـكل يف الوقـت الراهـن 
أزمة صحية عامة وعاملية تستوجب اختـاذ إجـراءات عاجلـة علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل. 
ويصف حجم املشكلة، والنتائج الصحية واالجتماعية واالقتصادية وعوامـل وحمـددات اخلطـر 
اليت تعرض بعض الفئات لإلصابات النامجة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق. وإلبـراز إمكانيـة 
ـــيز علــى  تفـادي هـذه اإلصابـات ومناقشـة خصـائص اسـتراتيجيات التدخـل الناجحـة مت الترك
إسـهامات وأمثلـة حمـددة مـن التدخـالت الـيت قـامت ـا بلـدان أو منظمـات. وتدعـــو الوثيقــة 
الـدول األعضـاء، وال سـيما البلـدان الناميـــة، إىل أن تعمــل علــى االلــتزام مبســتوى جديــد يف 
التصدي ملشكلة السالمة علــى الطـرق. كمـا أوصـت بتقـارير متابعـة عـن اإلجـراءات املتخـذة 

لرصد املعدالت الوطنية لإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق. 
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مقدمة   أوال -
تعد اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطـرق مشـكلة عامليـة متـس كـل شـرائح  - ١
اتمع. فالسالمة على الطرق مل تلق حىت اآلن اهتماما كافيا على الصعيدين الدويل والوطـين. 
ـــهج  ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل انعـدام املعلومـات عـن حجـم املشـكلة وإمكانيـة اتقائـها؛ وإىل الن
القــدري يف تنــاول مشــكلة حــوادث املــرور وانعــدام املســؤولية السياســية والتعــاون املتعـــدد 
القطاعات الالزم ملعاجلته بفعاليـة. غـري أن باإلمكـان القيـام بالشـيء الكثـري للحـد مـن مشـكلة 
حـوادث املـرور. والواقـع أن العديـد مـن البلـدان ذات الدخـل املرتفـع قـد متكـن مـن احلـد مـــن 
حجـم اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق مبعـدل ٥٠ يف املائـــة خــالل العقــود 
القليلة املاضية. وتناقش هذه الوثيقة املعلومات املتاحة حاليا عن اإلصابات النامجـة عـن حركـة 

املرور على الطرق والتحديات اليت تلزم مواجهتها للتصدي هلذه املسألة. 
واستجابة للقرار ٣٠٩/٥٧ املؤرخ ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، قدمـت تقـارير حـىت اآلن  - ٢
الدول األعضاء التالية: بولندا، وتايلند وسلوفاكيا، والصـني، وعمـان، وفنلنـدا. وأوردت فيـها 

أمثلة للكيفية اليت تعاجل ا مشكلة اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق. 
وأعـدت هـذا التقريـر منظمـة الصحـــة العامليــة ونقحتــه إلدراج تعليقــات مــن إدارات  - ٣
األمانـة العامـة وغريهـا مـن كيانـات منظومـــة األمــم املتحــدة، وهــي: برنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسـيف)، واللجنـة االقتصاديـة ألفريقيـا، واللجنـة 
االقتصاديــة آلســــيا واحمليـــط اهلـــادئ، واللجنـــة االقتصاديـــة ألوروبـــا، واللجنـــة االقتصاديـــة 
واالجتماعية لغريب آسيا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وشعبة السياسـات والتنميـة 
االجتماعية، وشعبة السـكان، والشـعبة اإلحصائيـة، وصنـدوق النقـد الـدويل، والبنـك الـدويل. 
وميكن االطالع علـى تعليقـات الوكـاالت املسـامهة الـيت اسـتعني ـا يف إعـداد هـذا التقريـر يف 
وحدة الوقاية من اإلصابـات غـري العمـد بـإدارة الوقايـة مـن اإلصابـات والعنـف التابعـة ملنظمـة 

الصحة العاملية. 
 

حجم املشكلة  ثانيا -
يقدر عدد األشخاص الذيـن توفـوا نتيجـة لإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى  - ٤
الطرق يف العامل بأسره بـ ١,٢٦ مليون شخص، يف عام ٢٠٠٠. ومتثل اإلصابات النامجـة عـن 
حركة املرور على الطرق ٢,٢ يف املائة من الوفيات يف العامل وهـي مسـؤولة عـن ٢٥ يف املائـة 
من جمموع الوفيات النامجة عن اإلصابات. وعلـى نطـاق عـاملي، تعـد هـذه اإلصابـات السـبب 
ـــا أن اإلصابــات  الرئيسـي لوفـاة األشـخاص الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني ١٥ و٤٤ سـنة، كم
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النامجة عن حركة املرور على الطـرق مسـؤولة عـن ٢٥ يف املائـة مـن جممـوع الوفيـات النامجـة 
عن اإلصابات. 

وتتسـبب اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـــرق يف خســارة فادحــة مــن  - ٥
حيث االعتالل الذي يترتب عليها. ففي عام ٢٠٠٠، احتلـت حـوادث املـرور املرتبـة التاسـعة 
ـــالل، ومثلــت بذلــك ٢,٨ يف املائــة مــن  يف سـلم األسـباب الرئيسـية املؤديـة إىل الوفـاة واالعت
جمموع الوفيات وحاالت اإلعاقة يف العـامل. ويسـتفاد مـن توقعـات منظمـة الصحـة العامليـة أنـه 
حبلول عام ٢٠٢٠ ستحتل اإلصابات النامجة عن حركة املرور علـى الطـرق املرتبـة الثالثـة مـن 
بني األسباب املؤدية إىل الوفاة واإلعاقة، ممـا جيعلـها يف مقدمـة املشـاكل الصحيـة األخـرى مـن 

قبيل املالريا وداء السل وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
 

ثالثا - األفراد املعرضون لإلصابة 
تتباين أعداد ومعـدالت اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق بـاختالف  - ٦

املناطق واألعمار ونوع اجلنس ونوع الطرق املستعملة. 
ويقع عبء اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق بصورة غري متناسـبة علـى  - ٧
ـــدد الســيارات  كـاهل األشـخاص مـن البلـدان ذات الدخـل املنخفـض واملتوسـط. ورغـم أن ع
بالنسبة للفرد الواحد عال يف البلدان ذات الدخل املرتفع، فـإن البلـدان ذات الدخـل املنخفـض 
واملتوسط تتحمل أكرب عبء وتسـجل ـا أكـثر الوفيـات النامجـة عـن حـوادث املـرور. وعلـى 
سبيل املثال، أهلكت اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق يف عـام ٢٠٠٠ مـا يزيـد 
علـى مليـون شـخص يف البلـدان ذات الدخـل املنخفـض واملتوسـط (٩٠ يف املائـة مـن الوفيــات 
النامجـة عـن حـوادث اصطـدام السـيارات يف العـامل) و٠٠٠ ١٢٥ شـــخص (١٠ يف املائــة) يف 

البلدان ذات الدخل املرتفع. 
ويتباين حجم مشكلة اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق تباينـا كبـريا  - ٨
حسـب املنطقـة اجلغرافيـة. فمـن أصـل ١,٢٦ مليـون وفـاة نامجـة عـن حـوادث املـــرور يف عــام 
٢٠٠٠، وقـع مـا يزيـد علـى ثلثـها (٠٠٠ ٤٣٥) يف جنـــوب شــرق آســيا. ورغــم أن ملنطقــة 
جنوب شرق آسيا أعلى نسبة من الوفيات النامجة عن حوادث املـرور يف العـامل، فـإن ألفريقيـا 
أعلــــى معـدل للوفيـات النامجـة عـن حـوادث املـرور، إذ يبلـغ هـذا املعـدل ٢٨ وفــــــاة يف كــل 
٠٠٠ ١٠٠ نسمة. وختتلف نسب االعتالل املترتب على اإلصابات النامجة عن حركـة املـرور 
على الطــــرق اختالفا واسعا من منطقة إىل منطقـة، حيـث تسـتأثر منطقـة جنـوب شـرق آسـيا 
مبـا يزيـد علـى ثلـث الوفيـات املترتبـة علـى اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـــرق 
سنويا. وعند مقارنة الوفيات حسب مستوى انتشار وسائل النقل امليكانيكية، تتباين الفـوارق 
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اإلقليمية. فعلى سبيل املثـال، للسـويد معـدل منخفـض نسـبيا يبلـغ ١,٣ وفـاة لكـل ٠٠٠ ١٠ 
سيارة، يف حني يزيد هـذا املعـدل يف بعـض البلـدان األفريقيـة علـى ١٠٠ وفـاة لكـل٠٠٠ ١٠ 

سيارة. 
وتثـري اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق مسـائل املسـاواة. فـهي متــس  - ٩
بصورة غري متناسبة الفقراء يف البلدان النامية، حيث إن أغلبية ضحايا حوادث املـرور هـم مـن 
املـارة املعرضـني للحـوادث (املشـاة، ركـاب الدراجـــات، األطفــال، املســافرون). ويف البلــدان 
املتقدمة النمو أيضا، مثة أوجه تباين حادة من حيث الطبقة االجتماعيـة يف أعـداد املصـابني مـن 
املشاة، إذ أن املشاة من األطفال ذوي املراتب االجتماعية واالقتصادية املتواضعـة أكـثر عرضـة 
للوفـاة بسـبب حـوادث االصطـدام مـــن نظرائــهم املوســرين. ومث مســألة أخــرى تتعلــق بعــدم 
ـــى  املسـاواة هـي أن الفئـات االجتماعيـة االقتصاديـة الفقـرية تتوفـر هلـا فـرص أقـل للحصـول عل
اخلدمات الطبية، مما يؤدي إىل فوارق من حيث فرص التعـايف مـن اإلصابـة أو البقـاء علـى قيـد 
احلياة. ومن أوجه التفاوت اهلامة وجود اجتـاه حنـو اسـتثمار املزيـد مـن املـوارد يف بنـاء وصيانـة 
اهلياكل األساسية لفائدة وسائل النقل امليكانيكية اخلصوصيـة، يف حـني يتـم جتـاهل احتياجـات 

شرائح واسعة من السكان إىل وسائل النقل العام. 
ـــريا غــري متناســب علــى  وتؤثـر اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق تأث - ١٠
الشـباب. فمـا يزيـد علـى ٥٠ يف املائـة مـن الوفيـات الـيت تقـع يف العـامل والـيت تعــزى إىل هــذه 
ـــارهم بــني ١٥ و ٤٤  اإلصابـات حتـدث يف صفـوف البـالغني مـن الشـباب الذيـن تـتراوح أعم
سنـــة. كما يبلغ االعتـــالل أعلى نسب لــــــه يف صفـــوف هـذه الشـرحية العمريـة الـيت تسـتأثر 
مبا يقارب ٦٠ يف املائة من الوفيات اليت حتدث يف العـامل سـنويا نتيجـة لإلصابـات النامجـة عـن 

حركة املرور على الطرق. 
وعلى نطاق عاملي، يبلغ معدل وفيات الذكور الـيت تعـزى إىل اإلصابـات النامجـة عـن  - ١١
حركـة املـرور علـى الطـرق ثالثـة أضعـاف وفيـات اإلنـاث. فللذكـور يف جنـوب شـــرق آســيا 
وأفريقيا أعلى معدل للوفيات املترتبة على هـذه اإلصابـات علـى نطـاق عـاملي. كمـا أن معـدل 
اعتالل الرجال الـذي يعـزى إىل اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق أعلـى مـن 
معـدل اعتـالل اإلنـاث حيـث يعـاين الذكـور يف الصـني واهلنـد بصـورة غـري متناســـبة مــن هــذا 

االعتالل.  
وتتباين الوفيات الناجتة عن اإلصابات النامجة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق حسـب  - ١٢
صنف املارة (كاملشاة، وركـاب الدراجـات، ومسـتقلي السـيارات، ومسـتعملي وسـائل النقـل 
العام). ويتباين أثر اإلصابات النامجة عن حركة املـرور علـى الطـرق علـى هـذه األصنـاف مـن 
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املارة تباينا كبريا بني البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان ذات الدخل املنخفـض أو املتوسـط. 
وعلى سبيل املثال، يف معظم البلـدان ذات الدخـل املرتفـع، تتعلـق أغلبيـة الوفيـات النامجـة عـن 
حـوادث املـرور بركـاب السـيارات (السـائقون والركـاب). غـري أنـه يف البلـدان الناميـة حتــدث 
معظم الوفيات النامجة عن حوادث املـرور يف صفـوف األشـخاص الذيـن ال ميلكـون سـيارة أو 
ال تتوفر هلم فرص استخدامها من قبيل املشاة وركاب الدراجـات الناريـة والدراجـات اهلوائيـة 
ومستعملي وسائل النقل العام. واستنادا مثال إىل دراسة للجنة االقتصادية ألفريقيـا أجريـت يف 
عدد من البلدان األفريقية يف عام ١٩٩٧، شكل املشاة أكرب نسبة من ضحايـا حـوادث املـرور 
ــة يف  إذ بلغـت نسـبتهم ٧٥ يف املائـة مـن يف أبيدجـان، و ٦٥ يف املائـة يف نـريويب و ٨٠ يف املائ

أديس أبابا. 
وتشري االجتاهات الراهنة واملتوقعة يف انتشار وسـائل النقـل امليكانيكيـة إىل أن مشـكلة  - ١٣
اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق سيتفاقم، ويصبح أزمـة عامليـة للصحـة العامـة. 
فالبيانات الواردة من بلدان عديدة تشري إىل عالقة واضحة بني تزايد مستويات انتشار وسـائل 
النقل امليكانيكية وعدد الوفيات النامجة عن حوادث املرور. إذ أن املعدل السريع الـذي تنتشـر 
به وسائل النقل امليكانيكية يف العديد من البلدان ذات الدخـل املنخفـض واملتوسـط يـدل علـى 
أن هـذه البلـدان سـوف لـن يكـون هلـا مـن الوقـت مـا يكفـي ملعاجلـة مشـكلة تزايـد اإلصابــات 
النامجة عن حركة املرور على الطـرق وختفيـف حـدة آثارهـا السـلبية. وتفيـد تقديـرات منظمـة 
ـــول عــام ٢٠٢٠، ســتكون حــوادث املــرور الســبب  الصحـة العامليـة لعـام ١٩٩٦ إىل أنـه حبل
الرئيسي الثاين للوفيات واالعتالل يف البلدان النامية، خبالف البلـدان ذات الدخـل املرتفـع الـيت 
يتيـح النمـو الطويـل األجـل فيـها تطـور اسـتخدام السـيارات بوتـرية بطيئـة، ممـا يســـمح جلــهود 
ــة  السـالمة علـى الطـرق مواكبتـه. ففـي فنلنـدا مثـال، أسـفرت ٣٠ سـنة مـن احلمـالت احلكومي
بشـأن السـالمة علـى الطريـق عـن اخنفـاض عـدد الوفيـات مبعـدل ٥٠ يف املائـة رغـــم تضــاعف 

حجم حركة املرور ثالث مرات. 
 

اآلثار االجتماعية واالقتصادية  رابعا -
لإلصابات النامجة عن حركـة املـرور علـى الطـرق آثـار صحيـة واجتماعيـة واقتصاديـة  - ١٤

ضخمة على األفراد واألسر واجلماعات احمللية والدول. 
فـإىل جـانب األثـر البـدين والنفسـي املباشـر علـــى املتضرريــن مباشــرة مــن اإلصابــات  - ١٥
النامجة عن حركة املرور على الطرق، يكـون حلـوادث املـرور أيضـا عـبء ثقيـل علـى مـن هلـم 
ارتباط ؤالء الضحايا. كما أن املتـأثرين مباشـرة باإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى 
الطرق ميكن أن يعانوا هم وأسرهم ومجاعام احمللية من نتائج اجتماعية وبدنية ونفسـية سـلبية 
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علـى املـــــدى البعيـــــد. وعلـى سـبيل املثـال، ميـوت سـنويا يف االحتـاد األورويب مـا يزيـــد علــى 
٠٠٠ ٥٠ شـخص ويصـاب بـالعجز مـدى احليـاة مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٢٠٠ شـخص بســـبب 
حوادث املرور، مما حيرم ما يزيد على ٠٠٠ ٢٠٠ أسرة مـن أفرادهـا أو يصيبـهم بعجـز مـدى 
احلياة. وكثريا مـا يصـاب معيـل األسـرة بـالعجز أو يـهلك بسـبب حادثـة مـرور. ولذلـك فـإن 
املتضررين يتعني عليهم أن يواجهوا إىل جانب اآلثار العاطفيـة اخنفـاض دخـل األسـرة، وكثـريا 

ما يلزمهم أن يتعاملوا مع نظم العدالة اجلنائية و/أو املدنية. 
ومثة أيضا آثار غـري مباشـرة كبـرية تـترتب علـى اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور  - ١٦
على الطرق: فقد يتأثر أفراد من العموم باإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق حـىت 
ولو مل يكن هلم أو ألفراد أسرهم عالقة مباشرة حبوادث املـرور. فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن أن 
يؤدي اخلوف مـن اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق إىل صـرف املسـنني عـن 
اخلــروج مــن البيــت. ويف العديــد مــن البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، أدى تزايــد مســـتعملي 
السيارات إىل اخنفاض عام يف ممارسة املشي وزيادة يف منط العيش املستقر مما نتجـت عنـه آثـار 

سلبية من حيث تزايد مشاكل السمنة وأمراض القلب والشرايني. 
وحتــدث اإلصابــات وحــاالت العجــز النامجــة عــن حــوادث املــرور نزيفــا كبـــريا يف  - ١٧
االقتصاد، إذ تستهلك سنويا من الناتج القومي اإلمجايل للبلد ما يتراوح بـني ١ و ٣ يف املائـة. 
وعلى نطاق عاملي، تفيد التقديـرات بـأن التكـاليف االقتصاديـة لإلصابـات النامجـة عـن حركـة 
املــــرور على الطرق تبلغ ٥١٨ بليون دوالر سنويا. ويف البلدان النامية، تقـدر هـذه التكـاليف 
بـ ١٠٠ بليون دوالر، أي ما ميثل ضعف املساعدة اإلمنائية السنوية املقدمة إىل البلـدان الناميـة. 
وتشـمل هـذه التكـاليف املصـاريف الطبيـة املباشـرة، وكـذا التكــاليف غــري املباشــرة والطويلــة 
األمد. وحيدث األثر االقتصادي لإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطـرق ضـررا بالغـا، 
ال سيما بالنسبة للبلدان اليت تسعى إىل ختفيف حدة الفقـر ومواجهـة التحديـات العامـة للتنميـة 

ألن الفئات العمرية النشيطة اقتصاديا هي األكثر عرضة هلذه اإلصابات. 
وملسـألة سـالمة حركـة املـرور أمهيـــة بالنســبة للبلــدان الــيت تســعى إىل تعزيــز التنميــة  - ١٨
املستدامة. وهذا ما أبرزته مؤمترات عديدة آخرها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة املعقـود 
يف ٢٠٠٢. فقد متت التوصية بإدراج ختطيط النقل يف التنميـة احلضريـة يف البلـدان الناميـة الـيت 
تشهد انتشارا سريعا لوسائل النقـل امليكانيكيـة وزيـادة االعتمـاد علـى وسـائل النقـل اجلمـاعي 
ـــتزايد انتشــار  ووسـائل النقـل البديلـة. ومـن شـأن هـذه اجلـهود أن ختفـف مـن اآلثـار السـلبية ل

وسائل النقل امليكانيكية. 
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نقص املعلومات  خامسا -
يف العديـد مـن البلـدان، تتسـم نوعيـة البيانـات املسـتخدمة لتقييـم حالـة السـالمة علـــى  - ١٩
الطرق بالــــرداءة كمـــــا أن املؤشــــرات غري موحدة، مما تتعـذر معـه إمكانيـة املقارنـة. وكثـريا 
ما تكون مثة اختالفـات مثـال يف البيانـات الـواردة مـن الشـرطة والبيانـات الـواردة مـن مصـادر 
دوائر الصحة. كما أن قلة اإلبالغ عن اإلصابات النامجة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق حتـد 
مـن صحـة بعـض مصـادر البيانـات املتاحـــة. وتســتخدم البلــدان ذات الفعاليــة يف مجــع وإدارة 
وحتليل بيانات حوادث املرور طائفة من املصادر الشاملة لعدة قطاعات (من قطاعات الشـرطة 

والنقل والصحة مثال). 
ويتســم البحــث يف الســالمة علــى الطــرق بنقــص يف العديــد مــن البلــدان. فتنعــــدم  - ٢٠
املعلومات عن عدة جوانب من املشكلة. كمـا أن متويـل البحـوث املتعلقـة باإلصابـات النامجـة 
عن حركة املرور على الطرق منخفض بصورة غري متناسبة اعتبارا ملا له من أثر علـى الوفيـات 
واالعتالل يف آن واحد. ومن منظور احلكومات الوطنية والوكـاالت اإلمنائيـة، تكتسـي اآلثـار 
االقتصاديـة حلـوادث حركـة املـرور واإلصابـات والوفيـات أمهيـــة كبــرية. غــري أن العديــد مــن 
البلدان يفتقر إىل البيانات الالزمة للحساب الدقيق لتكـاليف حـوادث املـرور وآثارهـا، وتقييـم 
اسـتراتيجية الوقايـة مـن حيـث الفعاليـة يف التكـــاليف وتقريــر األولويــة الــالزم إعطائــها لشــىت 

استراتيجيات التدخل. 
ويعين انعدام البحث أن حجم املشكلة وآثارها وتكلفتها ستظل غـري مفهومـة بشـكل  - ٢١

كامل، ال سيما يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط. 
 

عوامل وحمددات اخلطر  سادسا -
مت حتديد عدد من العوامل اليت تؤثر على احتمال حدوث اإلصابة النامجـة عـن حركـة  - ٢٢
املرور على الطرق واليت ميكن تعديلها بـالتدخل. وميكـن اعتبـار هـذه العوامـل �جـا للنظـم� 
يرمي إىل حتديد كل املصادر اليت تسهم يف احلوادث، مث السعي إىل احلد من نتائجـها. وهكـذا 

ميكن النظر يف عوامل أو حمددات خطر معينة بالنسبة للسيارات وركاا وبيئة الطرق. 
السرعة: يعد ختفيض سرعة السيارة أولوية يف منع حوادث املـرور. واسـتنادا إىل عـدة  - ٢٣
دراسات بشأن أثر السرعة على اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق، فـإن ختفيـض 
ـــة وإىل  السـرعة مبعـدل ١ يف املائـة يـؤدي إىل ختفيـض حـدوث اإلصابـة مبعـدل ٢ إىل ٣ يف املائ
ختفيـض وقـوع احلـوادث املميتـة مبـا يقـارب الضعفـني. وتتـأثر إصابــات املشــاة إىل حــد كبــري 
بسرعة السيارة. فتقليد الغري عامل مساهم يف زيادة سرعة السيارات، كما أن تسويق السـرعة 
خاصية حمبذة لدى صانعي السيارات. ويؤدي التنافس بــني السـيارات التجاريـة، وهـي ممارسـة 
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شـائعة يف العديـد مـن البلـدان الناميـة، إىل زيـادة السـرعة وإىل تزايـــد خمــاطر حــوادث املــرور. 
ـــرعة  وميكـن ختفيـض السـرعة واإلصابـات بتدابـري بسـيطة مـن قبيـل وضـع حواجـز ختفيـف الس

وحتديد السرعة. 
املشروبات الكحولية: ثبت أن السائقني واملشاة الذين استوعبت أبداـم أي مسـتوى  - ٢٤
من الكحول أكثر عرضة حلوادث املرور مـن أولئـك الذيـن مل يتنـاولوا املشـروبات الكحوليـة، 
وأن إصابـام حيتمـل أن تكـون أكـثر خطـورة. وثبـت أن ســـن التشــريعات املالئمــة واإلنفــاذ 
الفعلي للقوانني املعاقبة على القيـادة يف حالـة السـكر فعـاالن يف احلـد مـن احتمـاالت الوفيـات 

وحاالت العجز الناجتة عن حركة املرور على الطرق. 
اخلوذات: يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسـط الـيت تنتشـر فيـها وسـائل النقـل  - ٢٥
امليكانيكية بسرعة، يتزايد عدد الدراجات الناريــة تزايـدا حـادا، مـع زيـادة موازيـة يف إصابـات 
الــرأس. وتبــني مــن الدراســات الــيت أجريــت يف البلــدان ذات الدخــل املرتفــع أن اســـتخدام 
اخلوذات احملكمة التصميم حيد من خماطر إصابـة الـرأس يف حـوادث املـرور مبعـدل يـتراوح بـني 
٢٠ و ٤٥ يف املائـة. غـري أن اسـتخدام هـذه اخلـوذات يف البلـدان ذات الدخـل املنخفـض غـــري 
منتشر، ألا تعترب ساخنة وغري مرحية وغالية. وال يكـون تصميـم اخلـوذات املصنوعـة حمليـا يف 
البلـدان ذات الدخـل املنخفـض واملتوسـط مالئمـا دائمـــا، ممــا جيعلــها ال توفــر إال القليــل مــن 
احلماية يف حالة وقوع حادث من حوادث املرور. ولعـل صنـع خـوذة مصممـة خصيصـا لبيئـة 
وحالة البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، املشفوع بقوانني تسـتوجب اسـتخدام اخلـوذة 
واإلنفـاذ الفعـال هلـذه القوانـني، مـن شـأنه أن حيـــد بقــدر كبــري مــن الوفيــات واإلصابــات يف 

صفوف مستعملي الدراجات النارية. 
أجهزة السالمة (أحزمة السالمة، ووسائل تقييد حركة األطفـال): ثبـت أن اسـتخدام  - ٢٦
أحزمة السالمة حيد كثريا من خطورة اإلصابة يف حوادث املرور. وتفيد األحبـاث احلديثـة بـأن 
استخدام اجلالس يف املقعد األمامي حلزام السالمة حيد مـن احتمـال الوفـاة يف حادثـة مـرور مبـا 
يقـارب ٦١ يف املائـة. كمـا أن قلـة اســـتخدام وســائل تقييــد حركــة األطفــال أو اســتخدامها 
بصورة غري مالئمة يزيد إىل حد كبري من خطـر اإلصابـة. وعلـى سـبيل املثـال، أفـادت دراسـة 
أجريت يف اليونان أن ثلثي إصابات األطفال يف حوادث السيارات كان باإلمكـان تفاديـها لـو 
اسـتخدمت وسـائل تقييـد حركـة األطفـــال اســتخداما ســليما. ورغــم ذلــك، يتبــاين عمومــا 
استخدام مقاعد السالمة املخصصـة لألطفـال واألدوات املالئمـة لوقايـة األطفـال تباينـا واسـعا 
بني البلدان. ومن الواضح أن أجهزة السالمة تلك من شـأا أن حتمـي ركـاب السـيارات غـري 

أا لن حتمي املارة املعرضني للحوادث. 
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معاجلة الرضوض: يف العديد من البلدان، مثة غياب مريع للمعاجلـة املالئمـة للرضـوض  - ٢٧
يف حالة حوادث املرور. فانعدام العناية املناسبة والفعلية قبل االلتحاق باملستشفى وطـول املـدة 
الفاصلـة بـني وقـوع احلادثـــة والدخــول إىل املستشــفى (ال ســيما يف املنــاطق الريفيــة) عوامــل 
مسـامهة يف النتيجـة املترتبـة علـى اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علــى الطــرق. وداخــل 
املستشفيات، تساهم كذلـك يف الوفـاة واالعتـالل النـامجني عـن حـوادث املـرور قلـة املوظفـني 

املدربني واألدوية واللوازم يف غرف عمليات الطوارئ.  
تصميـم الطـرق وبيئـة الطرقـات: مثـة إمكانيـة هائلـة للحـد مـن اإلصابـات النامجـة عــن  - ٢٨
حركة املرور بتحسني تصميم الطرق وصيانتها. فتحسـني عالمـات املـرور وإشـاراته مثـال مـن 
الطـرق الفعالـة للغايـة واملنخفضـة التكلفـة يف حتسـني السـالمة علـى الطـرق. وينبغـي أن تــدرج 
تقييمات السالمــــة يف ختطيـط اهلياكــــــل األساسـية للطـرق إلزالـــة املخـاطر املمكـن تفاديـها، 

وال سيما تلك املخاطر اليت دد املارة املعرضني للحوادث. 
تنفيذ معايري السالمة على الطرق: إن العمل مبعايري احلـد األدىن للسـالمة علـى الطـرق  - ٢٩
(من قبيل حتديد السرعة، والقوانني املعاقبة علـى القيـادة يف حالـة السـكر، وضوابـط الـترخيص 
بالقيادة واستخدام السيارات وما إىل ذلك) عناصر رئيســية يف االسـتراتيجيات الناجحـة للحـد 

من اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق. 
تطبيـق لوائـح سـالمة حركـة املـرور: يعـد تطبيـق لوائـح سـالمة حركـــة املــرور عــامال  - ٣٠
حامسـا يف احلـد مـن اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـــرق. فالتجربــة يف البلــدان 
الصناعية تثبت أن تدابري تشجيع املارة على تغيري سلوكهم تتأثر بشكل حاسـم مبسـتوى إنفـاذ 
السلطات العمومية لتلك التدابري. ولذلك فإن من املهم للغاية إشراك أجهزة إنفـاذ القوانـني يف 
وضع السياسات املتعلقة بالسالمة على الطرق. ففي سلوفاكيا مثال، تقـوم إدارة شـرطة املـرور 
بـدور أساسـي يف التخطيـط السـتراتيجيات السـالمة علـى الطـرق ويف اإلنفـاذ الفعلـي للتدابـــري 
املطبقة. غري أنه يف العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ، ميكـن أن تسـاهم قلـة 

املوارد واملشاكل اإلدارية و/أو الفساد يف سوء اإلنفاذ. 
حتسـني سـالمة السـيارات: أحـرز يف السـنوات األخـرية تقـدم كبـري يف محايـة الركــاب  - ٣١
بسن نصوص تشريعية تتعلق بالسالمة يف حالة الصدمات اجلانبيـة واألماميـة. غـري أنـه مل حيـرز 
تقـدم مـن هـذا القبيـل فيمـا يتعلـق بإصابـــات املشــاة. وتتســبب إصابــات الــرأس النامجــة عــن 
صدمـات املصـد والغطـاء املعـدين حملـرك الســـيارة يف ٨٠ يف املائــة مــن اإلصابــات اخلطــرية يف 
حوادث االصطدام باملشاة. وميكن مواصلة حتسني محاية الركاب واملشاة باحلرص علـى جتـهيز 
السيارات بأدوات وأجهزة السالمة املالئمة. ويلزم سن التشـريعات وإنفاذهـا لضمـان اسـتيفاء 
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احلد األدىن من معايري السـالمة يف تصميـم مقدمـة السـيارات جلعلـها أقـل خطـورة. كمـا يلـزم 
بـذل جـهود أكـرب لتشـجيع تكنولوجيـات السـالمة الـيت بإمكاـا أن تسـاهم يف اتقـاء حــوادث 

املرور. 
انعدام برامج فحص السيارات: إن انعدام الصيانة املالئمة للسيارات وسيارات الـوزن  - ٣٢
الثقيل عامل مساهم يف مشكلة اإلصابات النامجة عن حركـة املـرور علـى الطـرق. ويف العديـد 
ـــة  مـن البلـدان ال يشـترط الفحـص يف التسـجيل السـنوي للسـيارات. ولعـل ذلـك راجـع إىل قل

تدريب موظفي الفحص، وقلة املوارد و/أو عدم إعطاء األولوية هلذه املشكلة. 
 

استراتيجيات التدخل  سابعا -
من املمكن اتقاء حوادث املرور. غري أن اجلهود اليت بذلت حـىت اآلن ملعاجلـة مشـكلة  - ٣٣
اإلصابات النامجة عن حركــة املـرور علـى الطـرق غـري فعالـة يف كثـري مـن األحيـان. ولعـل مـن 
أسباب ذلك امليل إىل االعتقاد بأن اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق جمـال يعـود 
أمـر االهتمـام بـه لقطـاع واحـد. وتوحـــي دراســة االســتراتيجيات الــيت جنحــت يف احلــد مــن 
اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق بـأن مثـة حاجـة ماسـة إىل التحـول إىل ـــج 

متعدد القطاعات يقوم فيه قطاع الصحة العامة بدور أساسي. 
ـــرور يتمثــل يف حتميــل املــارة  ومـا زال النـهج التـارخيي يف معاجلـة مشـكلة حـوادث امل - ٣٤
مسؤولية حوادث املرور. ونزعت سياسات السالمة على الطرق اليت انبثقت عن هـذا املنظـور 

إىل االعتماد على التوعية واملراقبة واإلنفاذ. 
ومن الضروري اتباع ج يسلم بأن مستخدمي الطرق معرضني للخطأ، ويـهدف إىل  - ٣٥
احلد من حوادث الطرق عن طريق تصميم بيئة حركة مرور تراعـي أوجـه القصـور هـذه. ويف 
أي ـج قـائم علـى نظـم، ينبغـي اعتبـار السـائق وكذلـك البيئـة (اهليـاكل األساســـية) واملركبــة 
نفسها جزءا من النظام الذي تقع فيه حـوادث حركـة املـرور علـى الطـرق. ولكـل عنصـر مـن 
هـذه العنـاصر الثالثـة جوانـب تسـهم يف احتمـال وقـوع حـوادث علـى الطـــرق و/أو يف مــدى 
خطورة هذه احلوادث. فعلى سبيل املثال، تبني أن تعرض السائقني لإلرهاق يزيد من احتمـال 
وقوع حوادث على الطرق؛ كذلك فإن تصميم املركبات ميكن أن يزيد من احتمـال حـدوث 
وفيات يف حوادث الطرق، كما أن عدم وضوح عالمات تقاطع الطرق قد يـؤدي كذلـك إىل 
زيادة عدد احلـوادث. ويتعلـق ـج النظـم بتحديـد مصـادر اخلطـر ومـا يـترتب علـى ذلـك مـن 
ختفيف هلذه العوامل. لذلك فإن هذا النهج يشمل اجلهات اليت تبـين شـبكات الطـرق وتديرهـا 
وشركات صناعة املركبـات بوصفـها تتسـاوى يف األمهيـة يف احلـد مـن اإلصابـات النامجـة عـن 
حركة املرور على الطـرق. ففـي فنلنـدا، مثـال، تقـرر احلكومـة أهدافـا حمـددة للجنـة استشـارية 
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معنيـة بالسـالمة علـى الطـرق. واهلـدف مـن ذلـــك هــو التأثــري يف القوانــني واإلنفــاذ املتعلقــني 
بالسالمة على الطرق، ولتحسني جوانب بيئة الطرق اليت تسهم يف وقـوع حـوادث االصطـدام 
النامجة عن حركـة املـرور علـى الطـرق، وإدمـاج السـالمة علـى الطـرق يف كـامل عمليـة صنـع 

السياسات ذات التأثري املباشر على السالمة على الطرق يف البلد. 
وساعد عدد من االستراتيجيات والسياسات على احلد كثريا مـن حـوادث الطـرق يف  - ٣٦
ــــدان الناميـــة.  البلــدان املتقدمــة النمــو. بيــد أن هــذه االســتراتيجيات ال ميكــن نقلــها إىل البل
والتحدي هو تكييف هذه االسـتراتيجيات وتقييمـها، أو وضـع اسـتراتيجيات جديـدة للبلـدان 
النامية ال سيما البلدان اليت يزداد فيها عدد اإلصابات بسبب حوادث حركـة املـرور مبعـدالت 

خميفة. 
وباإلضافة إىل الوقاية من اإلصابات النامجة عـن حـوادث حركـة املـرور علـى الطـرق،  - ٣٧
فإن تأثري حوادث املرور علــى الطـرق ميكـن كذلـك احلـد منـها مـن خـالل وضـع نظـام شـامل 
وفعال لرعاية املصـابني بالصدمـات. وعلـى سـبيل املثـال، طـورت عمـان نظامـا شـامال ملعاجلـة 
املصـابني بالصدمـات تشـمل الرعايـة سـابقة لإلقامـــة يف املستشــفى والرعايــة يف املستشــفيات، 
وإعادة تأهيل املصابني يف حوادث االصطـدام النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق وسـجل 
للصدمات جلمع البيانات التفصيلية عن اآلثار املترتبة عن اإلصابات النامجـة عـن حركـة املـرور 

على الطرق وتكاليفها. 
وللصحة العامة دور هام يف اتقاء اإلصابات النامجة عن حـوادث املـرور علـى الطـرق.  - ٣٨

وينبغي أن يشمل هذا الدور بوجه خاص: 
مجع البيانات: إلثبات التأثري الصحي واالقتصـادي لإلصابـات جبمـع البيانـات املتعلقـة  �
باإلصابـات القاتلـة وغـري القاتلـة والتنسـيق مـع بقيـة مصـادر البيانـات (مثـل الشـــرطة، 

واحملقق يف أسباب الوفيات)؛ 
كفالة توفري الرعاية الكافية وإعادة التأهيل جلميع املصابني؛  �

رصد وتقييم التدخالت يف جمال السالمة على الطرق؛  �
تشجيع وضع ـج متعـدد القطاعـات ملنـع اإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى  �

الطرق. 
واملسـاندة السياسـية القويـة الزمـة. فالسـالمة علـى الطـرق مسـألة سياسـية تنطــوي يف  - ٣٩
كثري من احلاالت على توتر يف العالقات بني خمتلف قطاعات اتمع. وعلى سبيل املثال، فـإن 
تعزيز حقوق الضعفاء من مستخدمي الطرق قد تكتنفه أوجه توتر مع اجلهات اليت تدافـع عـن 
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زيادة التنقل باستعمال املركبـات. عـالوة علـى ذلـك، غالبـا مـا ينعـدم الوضـوح بشـأن حتديـد 
دور ومسؤوليات احلكومة بدقة على املستويات احمللية والوطنيـة والدوليـة، ممـا يعـوق املسـاندة 

السياسية الفعالة واملتواصلة. 
وحتسني السالمة على الطرق يتطلب إرادة سياسية قوية من جـانب احلكومـات. ففـي  - ٤٠
بولنـدا وتـايلند، علـى سـبيل املثـال، فـإن نـائب رئيـس الـوزراء ووكيـل رئيـــس الــوزراء ،علــى 
التوايل، مها املشرفان على الربامج الوطنية للسالمة على الطرق. بيـد أن هـذه اإلرادة السياسـية 
ينبغـي دعمـها عـن طريـق التعـاون مـع بقيـة أصحـاب املصلحـة اجلديريـن بالثقـة الذيـن يهمـــهم 
ـــل منظمــات الضحايــا وصــانعي الســيارات). وباإلضافــة إىل دعــم  السـالمة علـى الطـرق (مث
ـــرق فــإن ذلــك يســتلزم توعيــة املواطنــني ألن  صـانعي السياسـات لتحسـني السـالمة علـى الط
اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق مشكلة ميكن احليلولـة دوـا. ومـن املؤشـرات 
اليت تدل على اإلرادة السياسية وضع برامج للسالمة على الطـرق ورصدهـا ومتويلـها بوضـوح 
وانتظام، وذلك حىت يتسىن احملافظة على الزخم املبكر للربامج املنفـذة. وينبغـي أن تسـتند هـذه 
الـربامج علـى التشـريعات الوطنيـة املواءمـة مـع االتفاقيـــات الدوليــة ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك 

اتفاقيتا فيينا بشأن املرور على الطرق والفتات وإشارات الطرق. 
 

االستنتاجات والتوصيات  ثامنا -
سلطت هذه الوثيقة الضوء على التأثري الكبري لإلصابات النامجة عن حركـة املـرور  - ٤١
على الطرق من حيث الوفيات واإلصابـات والتكـاليف االجتماعيـة واالقتصاديـة. وعـالوة 
على ذلك، تبني من األدلة أن ارتفاع عدد اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطـرق 
يف العامل ليست إال يف بدايتـها وأـا سـتلقي بعـبء ثقيـل بوجـه خـاص علـى كـاهل البلـدان 

النامية. 
وعلى الرغم من ضخامة مشكلة اإلصابات النامجة عن حركـة املـرور علـى الطـرق  - ٤٢
وتأثريهـا البـالغ علـى الوفيـات واالعتـالل يف العـامل، فـإن التمويـل الوطـين والـــدويل الــالزم 
للبحـث يف هـذه املشـكلة ال يـزال حمـدودا. وينطبـق ذلـك بوجـه خـاص علـى البلــدان ذات 
الدخل املنخفض واملتوسط اليت تتحمل نصيبا غري متكـافئ مـن هـذا العـبء الـيت ميكـن أن 
تكون هذه املشكلة ختتلف فيها اختالفا أساسيا من حيث طبيعتها. والتدخـالت الالزمـة يف 
احلاالت اليت يكـون فيـها الضحايـا مـن املشـاة قـد ختتلـف متامـا عـن التدخـالت الـيت ينبغـي 
القيام ا عندما يكون الضحايا من السائقني أو الركاب املستقلني سيارات تتوافر هلا محايـة 
جيدة نسبيا. ويلزم التعجيل بـإجراء املزيـد مـن البحـوث مـن أجـل حتليـل املشـكلة بصـورة 
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دقيقة، وللمساعدة على التوصل إىل استراتيجية ناجعة وفعالـة مـن حيـث التكـاليف التقـاء 
حوادث املرور على الطرق يف شىت الظروف. 

ومـن املمكـن اتقـاء اإلصابـات النامجـة عـــن حركــة املــرور علــى الطــرق. كمــا أن  - ٤٣
باإلمكان حتقيق ختفيضات كبرية يف عدد اإلصابات النامجة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق 
بفضل استثمارات متواضعة إذا ما نفذت تدخـالت مالئمـة. وبإمكـان الـدول األعضـاء يف 
األمـم املتحـدة ووكاالـا أن تفعـــل الكثــري عــن طريــق تقاســم املــوارد واملعلومــات وبنــاء 
الشراكات. وجيري بالفعل يف العديـد مـن املنـاطق إنشـاء مثـل هـذه الشـراكات. ففـي عـام 
١٩٨٤، مثال، قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتنظيم أول مؤمتـر أفريقـي للسـالمة علـى 
الطرق، كان اهلدف منه التعـرف علـى مشـاكل السـالمة علـى الطـرق يف القـارة وحتديدهـا 
كما. واستخدمت االجتماعات الـيت عقدهـا املؤمتـر الحقـا هـذا األسـاس كموضـوع تركـز 

عليه االستراتيجية اليت ميكن استخدامها للحد من حوادث الطرق. 
ويوصى بأن تقوم اجلمعية العامة مبا يلي:  - ٤٤

دعـوة منظومـة األمـم املتحـدة إىل بـذل جـهودها مـن أجـل معاجلـــة األزمــة  (أ)
العاملية للسالمة على الطرق. وينبغـي بوجـه خـاص مسـاعدة الوكـاالت املعنيـة علـى القيـام 
ـــة تنســيق داخــل منظومــة األمــم  بأنشـطة إضافيـة تتناسـب مـع حجـم املشـكلة وحتديـد هيئ
املتحـدة لتســـري وتنســيق هــذه اجلــهود داخــل األمــم املتحــدة وفيمــا بــني األمــم املتحــدة 
والوكاالت املتعددة األطراف. وميكـن أن تقـدم خمتلـف الوكـاالت املـهارات واملـوارد الـيت 
ميكن استخدامها ملعاجلة هذه املشـكلة بفعاليـة. وعلـى سـبيل املثـال، ميكـن أن تقـدم منظمـة 
ـــم املتحــدة واليونيســيف  الصحـة العامليـة والبنـك الـدويل واللجـان االقتصاديـة التابعـة لألم
للمسـاعدة يف جمـال مجـع البيانـــات. وميكــن أن يقــدم البنــك الــدويل واللجنــة االقتصاديــة 
ــة  ألوروبـا الدعـم للسياسـات املتعلقـة بالسـالمة علـى الطـرق. وتقـوم منظمـة الصحـة العاملي
بتقـدمي املشـورة املتعلقـة باخلدمـات الصحيـة يف حـاالت الطـوارئ. وميكـن أن يقــدم البنــك 
الـدويل أو صنـدوق النقـد الـدويل الدعـم املـــايل للجــهود املبذولــة يف جمــال الســالمة علــى 
الطرق. وباستطاعة معظم وكاالت األمم املتحـدة أن تدمـج السـالمة علـى الطـرق يف بقيـة 
ـــة، واجلنســانية، واألطفــال  السياسـات، مثـل السياسـات املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة، والبيئ

أو كبار السن؛ 
دعوة الدول األعضـاء - ال سـيما البلـدان الناميـة الـيت يقـع علـى كاهلـها  (ب)
جـانب كبـري مـن عـبء اإلصابـات النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى الطـرق - إىل معاجلــة 
مشكلة اإلصابات النامجة عن حركة املـرور علـى الطـرق واحلـد مـن اآلثـار السـلبية النامجـة 
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عن حوادث الطرق. وميكن أن يشمل ذلك االنضمام إىل االتفاقيـات الدوليـة الـيت تتنـاول 
هذه املشكلة وتنفيذها تنفيذا كامال، فضال عن وضع اتفاقية جديدة يف ااالت اليت تفتقـر 
إىل هذه االتفاقيات. وعلى سبيل املثال، فإن سـلوفاكيا بصـدد إدمـاج مجيـع قواعـد االحتـاد 
األورويب ذات الصلة يف قوانينها، وذلك فضـال عـن إجـراء تعديـالت جديـدة علـى قوانـني 

السالمة على الطرق يف البلد؛ 
ــرور  تشـجع كـل دولـة عضـو علـى تقييـم مشـكلة وحالـة سـالمة حركـة امل (ج)
على الطرق لديها. ويشـمل هـذا تعزيـز وتيسـري األحبـاث لبنـاء القـدرات وحتسـني أسـاليب 
مجـع املعلومـات، وتشـجيع التعـاون بـني خمتلـف القطاعـــات كــي يتســىن حتســني اإلشــراف 
وإدارة املعلومات والتقييم بشكل فعال. وينطوي التقييم الدقيق ملشاكل اإلصابــات النامجـة 
عن حركة املرور على الطرق على مجع املعلومات، ليس فقط عن حاالت الوفـاة واملـرض، 
بـل أيضـا عـن األثـر االقتصـادي لإلصابـات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق، حبيـث 

ميكن مقارنة هذا باملشاكل االجتماعية أو األولويات احلكومية األخرى؛  
تدعو إىل مواصلة وزيادة التمويــل إلدراج مشـاكل اإلصابـات النامجـة عـن  (د)
حركة املرور علـى الطـرق يف الـربامج ذات األولويـة يف منظمـات األمـم املتحـدة، وخباصـة 

بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل؛  
توصي بأن دف الدول األعضاء إىل ضمـان توفـري مـوارد كافيـة تتناسـب  (هـ)
مـع حجـم مشـكلة السـالمة علـى الطـرق يف بلداـا. ويتضمـن هـــذا حتديــد قنــوات دخــل 

جديدة هلا صلة منطقية بالسالمة على الطرق؛ 
توصي بأن تكـون القيـادة يف اجلـهود املتعلقـة بالسـالمة علـى الطـرق لـدى  (و)
حكومـات الـدول األعضـاء. واحلاجـة تدعـو إىل أن تكـون وكالـة واحـدة أو نقطـــة تنســيق 
واحـدة مسـؤولة عـن مسـائل السـالمة علـى الطـــرق وتتحمــل تبعتــها، مــع متتعــها بســلطة 
وموارد كافية للقيام بـدور قيـادي. وتكـون هـذه الوكالـة مسـؤولة عـن إشـراك مؤسسـات 
وهيئات أخرى من احلكومة، بقصـد يئـة بيئـة تسـاعد علـى تعزيـز السـالمة علـى الطـرق. 
كما ينبغي أن تكـون الوكالـة مسـؤولة عـن تشـجيع مشـاركة املواطنـني يف اجلـهود املتعلقـة 
بالسالمة على الطرق. فعلى سبيل املثال، أنشأت عمان جلنة وطنية للسالمة علـى الطـرق، 
وهـي مؤسسـة مسـتقلة تشـــمل واليتــها وضــع تشــريعات لتعزيــز حتســني خدمــات النقــل 

والتوعية مبشكلة السالمة على الطرق؛ 
تشجع الدول األعضاء على وضع وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة للوقايـة مـن  (ز)

اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق، وكذلك وضع خطط عمل مناسبة؛  
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تشجع الدول األعضاء على تسهيل التعاون املتعدد القطاعات بــني خمتلـف  (ح)
الوزارات والقطاعات. فحىت اآلن، كانت اجلهود التعاونيـة بـني القطاعـات ضمـن البلـدان 
منعدمـة، وقـد جتلـى هـذا علـى املسـتوى الـدويل، حيـث بقيـت اجلـهود املبذولـة مـــن األمــم 
املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين جمزأة. لذا ينبغي أن يقوم قطـاع الصحـة العـام بـدوره 

يف هذه الشراكات؛  
توصـي بـأن تنفـذ الـدول األعضـاء إجـراءات حمـددة للحيلولـة دون وقــوع  (ط)
حوادث مرور على الطرق واحلد من عواقبها. وينبغي أن تقوم هذه اإلجراءات علـى أدلـة 
وعلى حتليل سليم لإلصابات النامجة عن حركة املـرور علـى الطـرق، كمـا ينبغـي أن تكـون 
مناسـبة ثقافيـا وجمربـة حمليـا. وينبغـي كذلـك أن تكـــون اإلجــراءات الــيت تنفــذ جــزءا مــن 

استراتيجية أكرب من أجل معاجلة مشكلة حوادث املرور معاجلة فعالة؛  
تدعـم تنميـة القـدرات الوطنيـة عـــن طريــق التعــاون الــدويل. كمــا ينبغــي  (ي)
تشـجيع الـدول األعضـاء علـى إقامـة وتدعيـم وتعـهد شـبكات وشـراكات علـــى األصعــدة 
الوطنية واإلقليمية والعاملية بقصد التشجيع على التعـاون الفعـال يف مسـائل السـالمة علـى 

الطرق؛ 
تدعـو جلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة إىل أن تضيـف إىل برامـج عمـــل كــل  (ك)
منـها أنشـطة مـن شـــأا (١) تعزيــز أفضــل املمارســات اإلقليميــة بشــأن املســائل املتصلــة 
بالسالمة على الطرق، (٢) مساعدة الدول األعضاء يف وضع معايري للسالمة على الطـرق 
تناسب ظروفها، (٣) دعم برامـج بنـاء القـدرات البشـرية والتقنيـة املتعلقـة بالسـالمة علـى 
الطـــــرق، (٤) وضـع وتنفيــــــذ سياســــات نقـل مسـتدامة تتضمـن السـالمة علـى الطــرق، 
(٥) اعتماد ج متعددة القطاعـات إزاء السـالمة علـى الطـرق بـأهداف واضحـة وهيـاكل 
إدارة مناسـبة، (٦) وضـع اسـتراتيجيات قصـرية األجـل ومتوسـطة األجـل ملعاجلـة أولويــات 

السالمة على الطرق. وينبغي دعم هذه األنشطة بتخصيص موارد مالية إضافية؛ 
تدعو الدول األعضاء إىل تشجيع القطاع اخلـاص علـى القيـام بـدور فعـال  (ل)
يف السالمة على الطرق. وقد يتضمـن هـذا زيـادة اجلـهود املبذولـة جلعـل املركبـات مأمونـة 
بالنسبة لراكبيها ومستخدمي الطرق غـري املنيعـني، وذلـك مثـال عـن طريـق تطبيـق تصـاميم 
أكـثر سـالمة ملقدمـات السـيارات. فعلـــى ســبيل املثــال، شــن عــدد مــن شــركات صناعــة 
السيارات يف تايلند محلة من أجل السالمة على الطرق، مشلت محلة تنـادي بعـدم اسـتخدام 
اهلواتـف احملمولـة أثنـاء قيـادة السـيارات. وميكـن أيضـا تشـجيع أربـاب العمـل مـن القطــاع 
اخلـاص علـى أن يكونــوا ســباقني فيمــا يتعلــق بالســالمة علــى الطــرق وعلــى أن يدعمــوا 

مبادرات اتمع املدين بشأن السالمة على الطرق. 
 


