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طرقالمنهجية المستخدمة لجمع البيانات من أجل التقرير العالمي عن حالة السالمة على ال➢

التباين بين البيانات المقدرة لمنظمة الصحة العالمية والبيانات المبلغ عنها➢

خطوات مقترحة لتحسين جودة بيانات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور➢



التقرير العالمي عن المنهجية المستخدمة لجمع البيانات من أجل
حالة السالمة على الطرق

عالمي التنسيق على المستويين ال
واإلقليمي

تنسيق البيانات الوطنية
تاحة البيانات من قواعد البيانات الم

للجميع

البيانات التشريعية انالبيانات االستبي ةبيانات معايير السيار مجموعة البيانات العالمية

مجموعة بيانات وطنية واحدة

NDCية يقدم وثيقة تشريع

عوامل خطر7بشأن 

جراه التحليل التشريعي الذي أ

حة المقر الرئيسي لمنظمة الص
العالمية

ل التحقق من صحة التحلي
 NCDالتشريعي من قبل 

قييم البرنامج العالمي لت
السيارات الجديدة

الطرقالبرنامج الدولي لتقييم

مجموعة بيانات البنك الدولي

شعبة السكان في األمم 
المتحدة

األمم المتحدة من لجنةتقديرات الصحة العالمية

االقتصادية ألوروبا 
(UNECE)

مستجيبين من8-+/مجموعة من 

مثل الصحة )قطاعات مختلفة 

والشرطة والنقل والمنظمات غير
(الحكومية أو األوساط األكاديمية

اجتماع التوافق 
الوطني

الموافقة الرسمية على 

اع االستبيان من قبل القط
المعني



مصادر البيانات عن اإلصابات والوفيات الناجمة عن حوادث 
المرور

سجالت الشرطة

سجالت المنشأة 
الصحية

/  التسجيل الحيوية 
شهادة الوفاة

جمع المصادر

التأمين

مات في مكان الحادث

ساعة من الحادث24مات خالل 

أيام من الحادث7مات خالل 

أيام من الحادث30مات خالل 

مات في غضون سنة من الحادث

فترة زمنية غير محدودة بعد الحادث



حتى في حالة وجود البيانات، يمكن أن تكون الجودة مشكلة



قوائم ترميز مختلفة، على سبيل المثال حادث مرور

• ICD10 – 4 character:

• ICD10 – 3 character:
V01:V04, V06, V09:V80, V87, V89, V99

• ICD10 – Mortality List 1 (condensed list)
•1096  (V01:V99) حوادث النقل البري)



تصنيف منظمة الصحة العالمية للبلدان لتقدير الوفيات الناجمة 

عن حوادث المرور

يدةتسجيل وفيات ج/بيانات التسجيل الحيويةالبلدان التي لديها1.

اةالبلدان التي لديها مصادر أخرى للمعلومات أو ألسباب الوف2.

نسمة150000البلدان التي يقل عدد سكانها عن 3.

البلدان التي ليس لديها بيانات تسجيل الوفيات المؤهلة4.



الفرق بين بيانات الشرطة وبيانات التسجيل الحيوية

السنة )%(الفرق  CRVS-raw بينات الشرطة البلد

2015 5.8 1965 1858 كندا

2016 23.3 2066 1675 تشيلي

2015 24.1 7697 6203 مصر

2016 20.8 995 824 اليونان

2015 2.8 5001 4867 اليابان

2016 17.9 662 563 البرتغال

2016 10.1 196 178 قطر



المناطق التي لديها بيانات التسجيل الحيوية جيدة/البلدان: 1المجموعة 

،كندا،بلغاريا،يلالبراز،بليز،بلجيكا،بيالروسيا،بربادوس،أذربيجان،النمسا،أستراليا،األرجنتين

،التشيكجمهورية،قبرص،كوبا،كرواتيا،كوستاريكا،كولومبيا،(15، 14)الصين،تشيلي

،رنساف،فنلندا،فيجي،إستونيا،السلفادور،مصر،اإلكوادور،الدومينيكانجمهورية،الدنمارك

،رلنداأي،(اإلسالمية-جمهورية)إيران،أيسلندا،المجر،غيانا،غواتيماال،اليونان،ألمانيا،جورجيا

،لوكسمبورغ،انياليتو،التفيا،قيرغيزستان،الكويت،كازاخستان،اليابان،جامايكا،إيطاليا،إسرائيل

،بنما،مانع،النرويج،نيوزيلندا،هولندا،األسودالجبل،المكسيك،موريشيوس،مالطا،المالديفجزر

وسيار،رومانيا،مولدوفاجمهورية،كورياجمهورية،قطر،البرتغال،بولندا،الفلبين،باراغواي

،سورينام،انياإسب،أفريقياجنوب،سلوفينيا،سلوفاكيا،سنغافورة،صربيا،لوسياسانت،االتحاد

المملكة،أوكرانيا،تركيا،وتوباغوترينيداد،السابقةاليوغوسالفيةمقدونياجمهورية،سويسرا،السويد

(البوليفارية–جمهورية)وفنزويالأوزبكستان،أوروغواي،األمريكيةالمتحدةالواليات،المتحدة

.غزةوقطاعالغربيةوالضفة



ةالبلدان التي ليس لديها بيانات تسجيل الوفيات المؤهل: 4المجموعة 

:الحدينذيالسلبياالنحدار•

ln N = C +β1 X1 +β2 X2 +....+βnXn + lnPop +ε

، البوسنة (اتمتعددة القومي-دولة )أفغانستان، ألبانيا، أنغوال، أرمينيا، بنغالديش، بنين، بوتان، بوليفيا 

قيا الوسطى، والهرسك، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، كابو فيردي، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية إفري

ريا، إثيوبيا، ، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا االستوائية، إريتجزر القمرتشاد، 

ة الو ، كينيا، جمهورياألردن، العراقالغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، هندوراس، إندونيسيا، 

، منغوليا، تانياموري، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، مالي، ليبيا، ليسوتو، ليبيريا، لبنانالديمقراطية الشعبية، 

بيرو، رواندا، ، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة،المغرب

ب السودان، ، جنوالصومال، السنغال، جزر سليمان، المملكة العربية السعوديةساموا، ساو تومي وبرينسيبي، 

، تونسغو، ، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توالجمهورية العربية السورية، سوازيالند، السودانسري النكا، 

.، جمهورية تنزانيا المتحدة، فانواتو، زمبابوياإلمارات العربية المتحدةتركمانستان، أوغندا، 



السنة
ة البلدان التي لديها أنظم

ة تسجيل األحوال الحيوي

(22من )موثوقة 

)%(الفرق 
ة والبيانات المقدرة لمنظم

الصحة العالمية

البيانات المبلغة من 

البلدان 
المصدر

2013
مصر والكويت وعمان وقطر )5

(والضفة الغربية وقطاع غزة
~70% 72 k 42 k

GSRRS 
2018

2016
مصر والكويت وعمان وقطر )5

(والضفة الغربية وقطاع غزة
~110% 80k 38 k

GSRRS 
2018

حة الفرق بين البيانات المعلنة من قبل البلد وقديرات منظمة الص
العالمية في اإلسكوا



خطوات مقترحة لتحسين 

بسبب جودة بيانات وفيات 

حوادث المرور

to improve the quality 
of road traffic deaths 
data



خطوات مقترحة لتحسين جودة بيانات وفيات 

الناجمة عن حوادث المرور

رسم خرائط أنظمة البيانات⚫

تطوير خطة عمل⚫

تشجيع الدولة على تنسيق بيانات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور⚫

ربط مصادر البيانات المختلفة المتاحة⚫



تنفيذ خرائط عمليات األعمال



البحث عن الموتى المفقودين

سجل األحوال 

شهادة / الحيوية 

الوفاة
الشرطة

تأمين/ صحة 



أمثلة على دمج مصادر البيانات المختلفة

*تونس
1369البيانات المبلغ عنها ❖

2196البيانات المندمجة   ❖
2569البيانات لمنظمة الصحة العالمية المقدرة ❖

تركية
5409البيانات المبلغ عنها ❖

7263البيانات المندمجة   ❖
7488البيانات لمنظمة الصحة العالمية المقدرة ❖

أولية*:

تايالند
8137البيانات المبلغ عنها ❖
21222البيانات المندمجة   ❖
24237البيانات لمنظمة الصحة العالمية المقدرة ❖

جمهورية الدومينيكان
1363البيانات المبلغ عنها ❖
3118البيانات المندمجة   ❖
3684البيانات لمنظمة الصحة العالمية المقدرة ❖



عمل البلد والقادم

عمل الدولة

كوت ديفوار والمغرب وميانمار ونيبال والسنغال وتنزانيا وزامبيا➢

(التمرين الثاني)تونس ➢

العمل القادم

الفلبين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة➢

المناطق ودعمها لدمج البيانات# رسم خرائط أنظمة البيانات للدول في ➢

التعاون مع المراصد اإلقليمية للسالمة على الطرق في جمع البيانات وجودة البيانات➢



التوصية والتحديات في البيانات

نالبيانات عن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ليست قوية في العديد من البلدا➢
عدم اإلبالغ مشكلة كبيرة✓

تعتمد معظم الدول على أنظمة بيانات الشرطة فقط➢
لمنظمة ( الصحة والنقل)عن استخدام قواعد بيانات مجمعة ( دولة41)أبلغ عدد قليل فقط من البلدان ✓

.الصحة العالمية لمعرفة أرقام الوفيات الرسمية الخاصة بها
استخدام تعاريف مختلفة➢

ي قواعد ال تزال البلدان تفتقر إلى تعريف متسق للوفيات الناجمة عن حوادث المرور الستخدامها ف✓
يوماً لبيانات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور 30دولة تعريفاً لمدة 118بيانات الشرطة؛ تستخدم 

.الخاصة بها



استنتاج

على األقل جمع البيانات عن الحد األدنى من مجموعات البيانات➢

الصحة والنقل والشرطة والتأمين: دمج البيانات من مختلف القطاعات➢

(VAو CRVSتغطية بيانات)بذل الجهود لتحسين جودة البيانات ➢






