
 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار: ۳الهدف 

الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى  خفض عدد الوفيات واإلصابات: ٦-۳الغاية 

 0202النصف بحلول عام 

 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور على الطرق :١-٦-۳المؤشر 

 

 المؤّسسيةالمعلومات 

 :المنظمة/ المنظمات

 منظمة الصحة العالمية

 

 المفاهيم والتعاريف

 :تعريفال

هو عدد الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث حوادث المرور إصابات معدل الوفيات الناجمة عن 

 شخص. 011111المرور المميتة لكل 

 المفاهيم:

: عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرورالمقسوم  

نتيجة حوادث المرور. يدّل على عدد األشخاص الذين يتوفونالرقم المطلق الذي   

حسب البلد(بشخاص القاسم: عدد السكان )عدد األ  

 

 :التعليقات والقيود

قد نشرنا ومع البيانات الواردة في المسح.  المدنية لمقارنتها سجل األحوالبيانات  في كّل البلدن تغيب
ألحوال المدنية. ل اسجمن ضعف )من نقص كبير( في بيانات للبلدان التي تعاني فقط الفترات الموثوقة 

اعتمادا  على المنهجية المحّددة في التقرير  ت حوادث المرور سنويّا  يستحيل علينا جمع بياناكما 
 العالمي.

 

 

 المنهجية



 :طريقة االحتساب

حة، بصفتنا منظمة ص ،نعتمد أّوال  و نتلقّاها.لى جودة البيانات التي إّن النموذج الذي نعتمده مبني ع
ن مالى منظمة الصحة العالمية )ل األحوال المدنية سجبيانات  الصحة في البلدانوزارات  على تسليم

ل الزمالء في من قب سباب الوفاةكّل أب ئذ ، يتّم تحليل هذه البيانات المتعلّقةبعدخالل القنوات الرسمية(. 
ات الوفي مالتما اذا تّم إكلتحديد  مدى جودتهاالتخاذ القرار المناسب حول  نظم معلومات الصحة إدارة

 وتغطيتها بشكل جيّد. كّل األسبابالناجمة عن 

فئات أو مجموعات وهي:  4وقد صنّفنا البلدان وفق   

ال المدنية/ األحو)بيانات جيدة لتسجيل المجموعة األولى: البلدان التي تملك بيانات تسجيل الوفيات 
 الوفيات(

البلدان التي تملك مصادر معلومات أخرى عن أسباب الوفاةالمجموعة الثانية:   

002222يقّل عدد سكانها عن المجموعة الثالثة: البلدان التي   

تستوفي الشروط تسجيل الوفياتتفتقد الى بيانات المجموعة الرابعة: البلدان التي   

نموذج السالمة ت واكتمالها. أّما بالنسبة لبتحليل جودة البيانا الصحةوتقوم إدارة نظم معلومات 
اذا كانت منظمة الصحة العالمية تعتبر بأّن البلد يمتلك بيانات جيدة لتسجيل األحوال فالمرورية، 

نموذج االنحدار للتوّصل  بالتالي ال نُطبّقو، 0المدنية، هذا يعني بأّن هذا البلد ينتمي الى المجموعة 
ان البلد اذا ك. وات تسجيل األحوال المدنيةذا تّم تأريخ بيانإ )ولكننا قد نخطو الى األمام( ماالى تقدير 

على  N حيث يدلّ  الحدين االنحدار السلبي )المعكوس( ذوفنطبّق عندئٍذ  4ينتمي الى المجموعة 
 Xi، في حين يرمز المصطلح الثابتهو  Cمجموع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وحرف 

سنة، الى عدد السكان في البلد خالل  Pop، وال الى مجموعة من المتغيرات المشتركة التوضيحية
 شير نقطة االستفهام ؟ الى المصطلح المعكوس ذو الحدين الخطأوتُ 

ي ُوصف نموذج االنحدار الذأّما بالنسبة للبلدان التي تنتمي الى المجموعة الثانية فقد تّم االعتماد على 
 ّم فيها تقدير إجمالي الوفيات.ث سنة تدلتقديم أح آنفا  

 002222تقديرات االنحدار في بلدان الفئة الثالثة التي يقّل عدد سكانها عن  أخيرا ، لم يتّم استخدام
ات المبلّغ عنها فقط على الوفي . وتّم االعتمادالشروط الى بيانات تسجيل الوفيات تستوفيتفتقد والتي 

 من دون أي تعديل. 

وللمزيد من التفاصيل حول عملية التقديرالعودة الى التقدير العالمي عن حالة السالمة على الطرق 
0200. 

 :التفصيل

والفئات العمرية والجنس ومجموعات الدخل  اتحسب أنواع مستخدمي الطرقبقمنا بتفصيل البيانات 
 وأقاليم منظمة الصحة العالمية.

 



 :معالجة القيم الناقصة

 على مستوى البلد 
 تّمت معالجة البيانات المفقودة كاآلتي:

ن لمدنية وبحثنا عاقمنا بتحديد القيم المفقودة )أو السنوات( في بيانات سجل األحوال  (0
سنوات. ( لهذه الاح )الُمبلّغ عنهو/ المسفي االستبيانات مصادر أخرى خاصة ببيانات حالتنا

. وفّرحيث ت المبلغ عنه للسنوات الثالث األخيرةثّم احتسبنا عامل سجل األحوال المدنية/
واستخدمنا هذا العامل لتعديل البيانات الُمبلّغ عنها لتحّل محّل قيم بيانات سجل األحوال 

 المدنية المفقودة.
قيم لفي سجل األحوال المدنية والبيانات الُمبلّغ عنها، تّم احتساب اوعند نقص البيانات  (0

االنحدار متقاربا  أو  ذوحدين للمعدل في كّل بلد في حال كان المفقودة مع انحدار سلبي
 البيانات. متوّسط معدل السنوات التي توجد فيهاكبيرا . وإالّ اعتمدنا على 

  

 اإلقليمي والعالمي على المستويَين 

 0-00 ء نفسه الذي اعتُمد للغايةاإلجرا

 

 :قليميةاإل المجاميع

يعني  وهذا. الحتساب معّدل كّل منطقة لمنظمة الصحة العالمية والمتوّسط استخدمنا التجميع اإٌلقليمي
 قسوما  على عدد السكان في المنطقةوم 022222 مضروبا  ب (i) مجموع وفيات حوادث المرور

(i) . 

 :مصادر التفاوت

عن التقديرات الرسمية في عدد من معدالت حوادث المرور منظمة الصحة العالمية ليختلف تقدير 
 والمتعلّقة بمنهجيتنا.  البلدان لألسباب المذكورة آنفا  

 بين البيانات الوطنية وتقديرات إدارة السكان التابعةا  في البيانات السكانية اختالفات أيض كما نرى
 لألمم المتحدة. 

 مصادر البيانات

 الوصف:

نعتمد على مصدرين لبيانات وفيات حوادث المرور. البيانات من التقرير العالمي حول مسح السالمة 
تُقّدمها الدول األعضاء )وزارات الصحة( المرورية واألحوال المدنية أو بيانات شهادة الوفاة التي 

 سنويّا  الى منظمة الصحة العالمية. 

أّما بالنسبة للسكان فقد استخدمنا بيانات األمم المتحدة/ إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية/ شعبة 
 السكان.



 عملية الجمع:

. تيفي كّل بلد هي كاآل وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعاتالمتّبعة في جمع البيانات إّن المنهجيّة 
هم بصفتهم وُطلب منالذين عيّنتهم حكوماتهم في منهجية المشروع. تمّ تدريب منّسقي البيانات الوطنيين 

ممثّلين عن وزاراتهم، تحديد ما يصل الى ثماني خبراء آخرين معنيين بسالمة المرور على الطرق 
ثال  والشرطة والمواصالت والمنظمات غير الحكومية وينتمون الى مختلف القطاعات )كالصحة م

وفي حين يُجيب كّل ُمبلّغ على و/أو األكاديمية( داخل بالدهم، وتسهيل اجتماع  توافقي للمبلّغين. 
 يونالبيانات الوطن ماع التوافقي الذي سّهل له منّسقواالستطالع انطالقا  من تجربته ، يسمح االجت

ي مثّلت لتلمعلومات االسلسلة النهائية لللموافقة على قشت هذه المجموعة وتنابمناقشة كّل األجوبة. 
 خدمة  أحدث البيانات المتوفّرة( لتُسلّم بعدئذٍ ، مست0204على أفضل وجه )حتّى عام آنذاك وضع بلدهم 

 0200ويمكن العودة الى التقرير العالمي عن حالة السالمة على الطريق الى منظمة الصحة العالمية. 
كما زّود كّل بلد بدليل الستطالعنا يصف الفئات العمرية واألبعاد األخرى بهدف للمزيد من التفاصيل. 

 توحيد البيانات التي تّم جمعها. 

 ر البياناتتواف

 الوصف:

. ا  بلد 094نملك بيانات ل   

 السالسل الزمنية:

0202الى  0222من   

 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

البيانات التي تّم جمعها عن  ، على الرغم أنّ 0202عام  التاليةجمع البيانات أن تتم عملية من المقّرر 
 )سنطلب أحدث البيانات القطرية المتوفّرة( 0202أو  0200 للعام قد تكون الوفيات

 البيانات: إصدار

0209سيتّم نشر البيانات الجديدة لهذا المؤشر في أوائل عام   

 لبياناتالجهات المزّودة با

وفي الدرجة األولى من  الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد الوطني تّم تأمين بيانات الوفيات

 وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة النقلقبل ثالث وزارات 

 



 الجهات المجّمعة للبيانات

 ىالمستوواإلبالغ عن هذا المؤشر على تجميع الة العالمية هي المنظمة المسؤولة عن حإّن منظمة الص

 العالمي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحدة:

http://www.who.int/violence_injury_prevention 

 

 :المراجع

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/ 

 

 ذات الصلة المؤشرات
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