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 االعاقة واهم مسبباتها

وتختلف نسب المعاقين وتقديرات أعدادهم من مجتمع إلى آخر وذلك وفق ظروف المجتمع وأوضاعه 

فعلى سبيل المثال يقدر عدد ونسب المعاقين في المجتمع األمريكي  0االجتماعية واالقتصادية والصحية

عاقة ويمكن حصر أسباب اإل 0(U.S.census bureau, 0002) %(00مليون نسمة ) حوالي  45بحوالي 

الرئيسية في ذلك المجتمع في : إصابات نمائية، أمراض عقلية ، إصابات دماغية ، والتهابات 

 U.S. Census وفي دراسة أجراها (National Institute of Mental Health, 9111(المفاصل

Bureau 9111   مليون شخص في الواليات المتحدة يعانون من مشكالت تحد من قدراتهم  86تبين أن

 0مليون منهم يعانون من إعاقة في الجوانب السمعية والبصرية واللغوية 95الجسمية وأن 

  

إلى أن نسبة المعاقين في أي  (UN)  ومنظمة الصحة العالمية  (Who) أشارت األمم المتحدة 9169في  

سبتهم تعديال للنسبة بحيث تصبح ن Helandur اقترح 9110وفي سنة  0% 90مجتمع من المجتمعات تبلغ 

ويعود السبب في زيادة النسب لدى  0 (Metts, 0000) %1% وفي الدول الصناعية 5في الدول النامية 

الدول الصناعية إلى ما توفره تلك الدول من إجراءات دقيقة في التشخيص وتعداد الحاالت وحصرها وكذلك 

هذه النسب  UNDP مم المتحدةوقد أيد برنامج األ 0المعالجة الصحية التي تهيء للفرد فرص أكبر للحياة

إال أن هذه النسبة المتواضعة قد تم انتقادها حيث أنها  0 (Coleridge,9112) % فقط4وحصرها عالميا في 

أخذت في االعتبار فقط حاالت ذوي االحتياجات الخاصة ممن يعانون من إصابات مرئية وأهملت في ذات 

على العموم، يمكن  0  لم ، وذوي اإلعاقات البسيطة جداالوقت الحاالت غير المرئية مثل ذوي صعوبات التع

القول بأن جميع هذه النسب تعتبر تقديرية بسبب أنها لم تأخذ في االعتبار المتغيرات الثقافية والظروف البيئية 

 0 (Yeargint & Boule, 0000).           لكل مجتمع بعينه
  

 اإلعاقة أسباب
 

مسببات عامة تتطرق إلى اإلعاقة واألوضاع األسرية والفقر ،  0أساسيينيندرج ضمن هذا الموضوع قسمين  

 0أما القسم الثاني فإنه يناقش مسببات محددة بالعوامل الوراثية المعروفة وغير الوراثية 0واإلعاقة والمرأة

ن تلك البد من اإلشارة قبل البدء باستعراض العوامل المؤدية لإلعاقة إلى حقيقة هامة وهي أن الربط بي 

العوامل والمسائل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية إنما هو توجه شمولي يهدف إلى إبراز مدى 

تأثيرها على القضايا التنموية واالجتماعية ككل، وذلك بدال من الخوض في تلك المسببات الثانوية والتفصيلية 

 0ت العالقةالتي تعالج قضايا فرعية باتت معروفة لدى كافة الجهات ذا

 مسببات محددة لإلعاقة

 

 األسباب الوراثية



 

وتشتمل على مجموعة من العوامل الجينية التي تؤثر في الجنين لحظة اإلخصاب ، وتشتمل على حصيلة  

ويستدل على هذه العوامل وأثرها على األطفال  0التفاعل بين الخصائص الوراثية المقدمة من كال الوالدين 

ومما يجدر ذكره بشأن العوامل الوراثية أن احتمال ظهورها في  0التاريخ األسري للزوجينمن خالل دراسة 

 0مجتمعاتنا العربية يكون أكبر من المجتمعات الغربية وذلك نظرا الرتفاع نسبة زواج األقارب في مجتمعاتنا 

هرة زواج األقارب بشكل وغني عن الذكر أن نسبة العوامل الوراثية تزداد في المجتمعات التي تشيع فيها ظا

ففي دراسة عن أسباب اإلعاقة العقلية في المملكة العربية السعودية تبين أن الوراثة مسؤولة عن  0واضح

وقد تكون هذه النسبة مبالغا فيها بعض  0(9110% من حاالت اإلعاقة العقلية ) السرطاوي ، القريوتي 00

لدراسة، إال أنها تبقى مؤشرا على ارتفاع تأثير العوامل الشيء بحكم عدم توفر الدقة التامة في إجراءات ا

وهذا ال  0الوراثية في مجتمعاتنا خاصة تلك التي يعتبر فيها زواج األقارب من داخل العائلة أمرا محتوما 

يعني بأي حال من األحوال الدعوة لرفض زواج األقارب بمقدار ما يعني تشجيع الزواج من خارج العائلة 

 0(0000ظهر تلك العائلة تكرارا ألثر الخصائص الوراثية ) القريوتي ، السرطاوي خاصة عندما ت

  

  األسباب البيئية

البيئة هي حصيلة المؤثرات الخارجية والظروف والمعطيات التي قد تلعب دورا رئيسا في حدوث حاالت  

الوالدة ، وعوامل أثناء الوالدة ، وتشمل البيئة عوامل ما قبل  0اإلعاقة منذ ظهور الحمل وحتى ما بعد الوالدة

  وما بعد الوالدة

 

 عوامــل ما قبــل الـوالدة

  العوامل غير الجينية-ا

 االمراض -0

إضطرابات التسمم الغذائي ،  األمراض التناسلية كالزهري ، الحمى الصفراء ، السل ، األمراض المعدية ،  

اع ضغط الدم ، فقر الدم ، النزيف أثناء الحمل ، وارتف اختناق الطفل نتيجة نقص األكسجين ، تسمم الحمل 

العمليات القيصرية ومحاولة اإلجهاض باستعمال األدوية والطرق الشعبية،  استعمال العقاقير المختلفة ، 

لألشعة ، التعرض  اإلدمان على تناول الكحول أوالمخدرات ، التعرض   التغذية )عدم التوازن الغذائي( ، سوء 

المرض الكلوي المزمن، إصابة األم بالسكري  الهواء أوالماء ، اضطرا بات التمثيل الغذائي ،  للصدمات ، تلوث

   0، اإلصابة بالحصبة األلمانية

 زواج األقارب -0

 وضع الجنين بشكل خاطيء في الرحم -2

 الزواج المبكر -5

 الحمل المتكرر -4

 

 



 

  :العوامل الجينية -ب

 العوامل الجينية المباشرة -9  

األجيال، أو   حاالت وراثية ناتجة عن طريق الجينات الوراثية السائدة حيث تظهر اإلصابة في جميع  -     

ويحتمل ظهور هذه  0تنتقل من الوالدين  المتنحية بحيث تكون اإلعاقة ناتجة عن أمراض واضطرابات بيوكيمائية 

  0الحاالت في زواج األقارب

 0داون  مثل عرض   ارة عن خلل في الجينات والكروموسوماتاألمراض الوراثية : وهي عب -     

 العوامل الجينية غير المباشرة -0 

ومن األمثلة على هذه  0تحدث اإلصابة في هذه الحالة نتيجة النتقال األمراض، أوالخلل أواالضطرابات الجينية  

طـرابات التمـثيل الغذائي اإلصـابات: ترسب الدهـون)تاي ساكـس(، الجالكتوسيميا، العيوب المخية، اض

  0(RH) والعامل الريزيسي  PKUمثل

  

 عوامــل أثنـاء الــوالدة

المبكرة ، اإلجهاض     الوالدة المتكررة ، عسر الوالدة ، االختناق الناجم عن نقص األكسجين ، الوالدة  * 

 0المتكرر

   

 : عوامـل ما بعد الـوالدة

 : األمراض*   

األمراض المعدية  -العدوى   الكساح ، الحمى القرمزية ،  في الهرمونات ، سوء التغذية، االلتهابات، إضطرابات 

 0: اليرقـان/ الصفراء ، الحصبة،الدفتيريا ، التهابات السحايا ، شلل األطفال، النكاف ، السعال الديكي

  

 :إصابات األم والجنين

 

النساء في الدول النامية تعود ألسباب لها عالقة بالحمل في كل عام هناك أكثر من خمسمائة ألف حالة وفاة من  

ففي مقابل كل حالة وفاة من بين النساء  0من المشكلة وليس كلها  إال أن موضوع الوفيات يمثل جزءا 0والوالدة

وعلى الرغم مما يبدو أن مثل هؤالء النساء 0امرأة تعاني من أمراض وإصابات متنوعة  20هناك على األقل 

وعلى  0للنجاة من الموت إال أن إصابتهن تخلف آثارا سيئة للغاية من الناحية الجسدية واالجتماعية محظوظات

الرغم من مخاطر هذه اإلصابات التي تصيب النساء الحوامل إال أنها لم تلق قدرا كبيرا من االهتمام ألنها من 

 0(Khattab, 9110) النوع المخفي أو غير الظاهر

لتي تحدث لألمهات الحوامل في الدول النامية أثناء فترة الحمل والوالدة السبب الرئيسي وتعتبر المضاعفات ا 

ويقدر عدد أولئك اللواتي يعانين من مثل هذه المضاعفات بحوالي  0للوفيات أو حدوث إصابات على أقل تقدير

ل ، تلف أعضاء الخصوبة ومن النماذج على المضاعفات هـذه: فقر الدم ، التهابات مجرى البو 0مليون إمرأة 00

ففي كثير من الدول النامية ال تتلق نصف  0 (Ashford,0005) والجهاز العصبي، واآلالم الشديدة، والعقم

األمهات الحوامل أية رعاية طبية من قبل طبيب أو ممرضة أو قابلة مدربة في الوقت المالئم من أجل تفادي 

لى عدم توفر المصادر الالزمة لذلك ، أو أن الكثير من النساء وقد يعود السبب في ذلك إ 0حدوث تلك اإلصابات

ال تدرك األعراض التحذيرية لإلصابات أو أنها قد تخشى من عالج خاطىء أو من إرتفاع التكاليف في المراكز 



كما أن الوالدات التي تحصل في المرافق الطبية أو المراكز الصحية  0(Ashford, 0005) الصحية

 0تتعرض للخطر ، وذلك بسبب سوء الرعاية الطبية المتوفرة فيها والمستشفيات قد

وعلى العموم ، فإن الغالبية العظمى من هذه اإلصابات تعزى إلى تعقيدات صحية كنتيجة مباشرة للحمل أو إنها  

فاع ومن األسباب المباشرة لهذه اإلصابات : نزيف حاد ، التهابات، عسر الوالدة أو ارت 0تحدث أثناء الوالدة

كما أن هذه اإلصابات قد تكون ناتجة عن أمراض تزداد حدة أثناء  0ضغط الدم بسبب الحمل أو اإلجهاضات

الحمل مثل فقر الدم والمالريا وأمراض القلب والتهاب الكبد الوبائي والسل واألمراض مثل نقص المناعة 

شكالت صحية خطيرة لكل من و بغض النظر عن أسباب حدوث هذه اإلصابات فإنها تؤدي إلى م 0المكتسب

الناتجة عن التعقيدات التي تحدث أثناء الحمل   هذه المشكالت 0الجنين واألم وذلك حتى في الوالدات الالحقة 

مليون طفل  6هذا وترتبط وفاة 0وتهدد حياة األم الحامل بالخطر يتوقع أن تسبب الوفاة أو اإلعاقة للطفل المولود 

بالمضاعفات الصحية التي تحدث لألم الحامل وسوء الرعاية الطبية أثناء الحمل  في كل عام في الدول النامية

% من المواليد ويتسبب في وفاة 2كما أن عسر الوالدة على سبيل المثال يؤثر على نسبة  0وأثناء الوالدة

 0(Tsui, 9111) % منهم بتلف دماغي04منهم تقريبا، ويؤدي إضافة إلى ذلك إلى إصابة حوالي   04%

 

وفيما يلي وصفا موجزا لبعض أهم اإلصابات التي تحدث بسبب الحمل أو التعقيدات والمضاعفات التي تحدث  

  بعد الوالدة مباشرة

 

  : سوء التغذية  -9

فالنساء الحوامل اللواتي  0يلعب سوء التغذية الذي يصيب األم الحامل دورا كبيرا في حدوث حاالت اإلعاقة  

إن مثل هؤالء األطفال  0يلدن في الغالب أطفاال تقل أوزانهم عن الوزن الطبيعي  يعانين من سوء التغذية

وتجدر  0معرضين لخطر الوفاة في األسبوع األول بعد الوالدة أكثر من األطفال الذين يولدون بأوزان طبيعية

رضين في العادة لإلصابة اإلشارة هنا إلى أن من ينجو منهم من الوفاة نتيجة للتقدم الطبي الهائل فإنهم يكونون مع

  0 (Ashford, 0005) بالشلل الدماغي أو التشنجات أو صعوبات التعلم الشديدة، أو اإلعاقات العقلية أو الحسية

  

  :اإلجـهـاض -0 

تعتبر محاولة اإلجهاض الذي تقوم به الحامل بنفسها أو عن طريق أشخاص غير مؤهلين من األسباب الرئيسة  

أن ما  (WHO) تقدر منظمة الصحة العالمية 0التسبب في إصابتهن، أو إصابة أطفالهن  لوفيات الحوامل أو

حاالت  90مليون حالة إجهاض تحدث سنويا في الدول النامية، أي ما يعادل حالة من كل  96  يقارب من

 0(Tsui, 9111; Ashford,0005) أو ما يقدر بحالة إجهاض واحدة من بين سبعة والدات ناجحة  0حمل

إن هذه المضاعفات واإلصابات الناجمة عن أسباب والدية تؤثر بدون شك أكثر على صحة وخصوبة النساء في 

وبذلك، فإن 0فإنها تؤثر أيضا على الوضع العام لألسرة والدخل اإلقتصادي  باإلضافة إلى ذلك 0أوج فترة الشباب

ا ليس فقط من أجل التخفيف من اإلصابة وإنما الحد من مثل هذه المضاعفات التي تواجهها النساء يعتبر أمرا هام

وبالتالي فإن التصدي لهذه المضاعفات ومنع حدوثها أثناء فترة الحمل يحتاج  0من أجل التخفيف أيضا من المعاناة

 0(Ashford,0005) إلى التزام واستثمار كبير

  

 



 

  : فقر الدم -2  

أو الشديدة جدا من تعب وإرهاق يؤثر على قدرتهن على تعاني النساء المصابات بفقر دم من الدرجة الشديدة  

تقدر منظمة الصحة العالمية حسب البيانات المتوفرة لديها بأن فقر الدم لدى  0اإلنجاب وعلى صحتهن بشكل عام

في ضعف مقدرة النساء على اإلنجاب والخصوبة عدا  0000النساء الحوامل في الدول النامية تسبب في عام 

وتقدر الخسائر المادية المترتبة على هذه اإلصابة بخسارة قد تصل إلى خمسة مليارات  0حية المضاعفات الص

 0دوالر

هذا ويعتبر فقر الدم كمرض يصيب نصف النساء الحوامل في العالم بأنه سببا مباشر أو غير مباشر للوفاة أو 

 0 (Burkhalter, 0000) حدوث إصابات لألم والجنين

 0مليون امرأة في الدول النامية في كل عام بنزيف بعد الوالدة مباشرة 92نساء أو % من ال99تصاب حوالي  

وإذا ما نجت األم  0وفاة المرأة في غضون ساعات  يسبب هذا النزيف في حالة عدم معالجته بسرعة كبيرة إلى

إلى عدم   ؤديمما سي  الناتج عن خلل في الغدد  فإنها على األغلب ستصاب بفقر دم واضطراب في الهرمونات

فالنزيف الذي يحدث بعد  0القدرة على اإلرضاع أو فقدان الدورة الشهرية أو الهزال الشديد أو الشيخوخة المبكرة

الوالدة يؤثر أكثر على األم الحامل إذا ما كانت تعاني أصال من فقر دم مسبق، ويعرضها إلى خطر الموت أو 

  0(Ashford, 0005) حدوث إعاقات للطفل في كل حمل الحق

 

 : االلتهابات وتسمم الحمل -5 

تحدث هذه االلتهابات أو تسمم الحمل لدى األمهات الحوامل أثناء الحمل أو الوالدة أو بعدها مباشرة مما قد يسبب  

تفكك الحياة الزوجية   آالما مبرحة في أبسط الحاالت أو العقم ، إضافة إلى المشكالت العاطفية أو النفسية بسبب

سبب هذه االلتهابات أو التسمم إلى طول مدة الحمل   ويعود0عن حدوث تلك اآلالم وااللتهابات المزمنة  الناتجة

ويقدر عدد  0أكثر من المعدل الطبيعي أو توفر رعاية غير سليمة أو تلوث يحدث أثناء الوالدة أو اإلجهاض 

وفي حاالت نجاة األم من االلتهابات  0%90النساء الحوامل اللواتي يصبن بتلك االلتهابات أو التسمم بحوالي 

فإذا لم يتم التدخل 0والتسمم أو التلوث بعد الوالدة مباشــرة، فقد تصاب فيما بعد بالتهابات في الحوض والمبايض

كما أنه  0العالجي بسرعة فان ذلك سيؤدي إلى ألم شديد في منطقة الحوض مما يؤثر بالتالي على حياة األم نفسها 

ى أعضائها الهامة للحمل، مما قد يتسبب في حدوث حمل خارجي وبالتالي تعريض حياتها وحياة يؤثر أيضا عل

 0(Tsui, 9111) الجنين للخطر واإلصابة

  

  : عسر الوالدة -4  

يعد عسر الوالدة أحد أكبر المخاطر المحتملة على صحة األم والجنين حيث يحدث في حالة واحدة من بين كل  

فباإلضافة إلى كونه يسبب حالة من الخوف والرعب لألم الحامل وخاصة في الطفل  0عيةست حاالت والدة طبي

إن  0خاصة في حالة غياب الرعاية الطبية المالئمة  األول ، فانه في ذات الوقت يسبب إصابات مؤكدة لكليهما

ن أو ممن يعانين من أكثر النساء عرضة لعسر الوالدة أولئك اللواتي لم يكتمل بناءهن الجسدي ، كصغيرات الس

وفي حالة اللجوء إلى الوالدة القيصرية فإنه يتوقع أن تعاني األم من آالم ، وفي   0خلل عضوي في الحوض

بعض الحاالت الشديدة يتسبب ذلك بانفجار الرحم في أية حمل الحق مما يؤدي إلى وفاة الجنين أو إصابته 

فهو يؤثر على خصوبة  0سب وإنما يضر المرأة بشكل مباشرفان عسر الوالدة ال يؤثر على الجنين فح  وأخيرا0

 0(Tsui, 9111) المرأة وحدوث إصابات في الجهاز العصبي مما يؤثر الحقا على عملية المشي



  

 :ارتفاع ضغط الدم -8 

ذه % من النساء الحوامل من ارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي فإنه يتوقع أن يتأثر الجنين بشكل مباشر به8تعاني  

اإلصابة بسبب عدم حصوله على التغذية المناسبة أو إصابة الجهاز العصبي المركزي أو فشل في الجهاز التنفسي 

وباإلضافة إلى هذه المخاطر، فإنه يتوقع أن تتعرض حياة األم والجنين سويا إلى الخطر أو اإلصابة  0أو التسمم

 0 (Ashford, 0005) والمعاناة في أفضل الحاالت

ألغلب ، فان إصابة األم سوف تخلف آثارا سلبية شديدة على أسرتها والمجتمع ككل لما يحدثه ذلك من وعلى ا 

ومن هذه اآلثار ما 0  (Ashford, 0005) تغيرات في األسرة ومسؤولياتها ونفقاتها ووضع األسرة االقتصادي

 : يلي

 0ألسرة وتقلل من مدخرات األسرة تؤثر مصاريف العالج الطبي لألم على مستوى االستهالك االقتصادي ل -

تؤثر عدم قدرة األم على اإلنتاج على مصدر رزق األسرة مما يستوجب عمل األطفال ودخولهم سوق عمالة  -

 0األطفال

 0يعاني أطفال األمهات المريضات من سوء في التغذية وتردي الحالة الصحية والنظافة -

 0التخلي عن الدراسة للقيام بدور األم يضطر األطفال األكبر سنا وخاصة الفتيات إلى -

   0يعاني أفراد من مشكالت نفسية من مثل اإلحباط أو الشعور بالعزلة والوحدة  -

 

وللتغلب على اآلثار المترتبة على إصابة األم والجنين ، فانه البد من التفكير الجدي في تفعيل إجراءات التدخل  

فتدهور صحة األم الحامل له  0إيجابية في الحد من تأثير تلك المسببات العالجي والوقائي المبكر لما له من آثار

ويشمل  0 (Ashford, 0005) آثارا سلبية جمة على الطفل أوال ثم على إنتاجية المرأة وقدرتها على اإلنجاب

  التدخل الصحي على سبيل المثال

وفقر   ارتفاع الضغط  ت مثلإجراء عمليات جراحية ، ونقل دم ، وذلك بهدف التغلب على مضاعفا  -9

  0الدم 

  0توفير طاقم طبي مدرب وأجهزة وتسهيالت ومعدات طبية ونظام إحالة فعال وإشراف جيد -0

تيسير نقل األم الحامل عند حدوث أية مضاعفات إلى مراكز الرعاية الصحية القريبة في أسرع وقت  -2

 0ممكن

إلجهاض وذلك لحل المشكالت المترتبة على النزيف توفير رعاية طبية مالئمة بعد الوالدة أو ا  -5

  0وااللتهابات أو تلف بعض أعضاء الجسم التي تحدث عادة بعد الوالدة أو اإلجهاض غير اآلمن

  0تدريب األمهات الحوامل على الوالدة في مرحة مبكرة من الحمل  -4

 0الثالثة أشهر األولى من الحمل مرات في  5الحامل على زيارة الطبيب على األقل   المرأة  تشجيع  -8

  0وقد تتولى مراكز الرعاية الصحية المجتمعية هذا الدور وتقوم بزيارات منزلية لألمهات الحوامل

تثقيف النساء بالعادات الصحية السليمة والغذاء المناسب ، باإلضافة إلى تزويدهن ببعض الفيتامينات   -1

ت التي يجب االنتباه إليها لتفادي أية مضاعفات وكيفية وكذلك توعية األمهات الحوامل بالمؤشرا 0

كما يجدر توجيه المرأة لتناول األغذية السليمة حتى لو كانت الموارد  0التصرف عند الطوارىء 

فسوء تغذية المرأة الحامل ونقص الفيتامينات سيقلل من مقاومتها لألمراض 0األسرية محدودة

 0  بأمراض أخرى غير محددة وااللتهابات وارتفاع الضغط وإصابتها

  



 : حوادث الطرق

تشكل حوادث الطرق نسبة عالية من الوفيات واإلعاقة خاصة بين الشباب وتشير اإلحصائيات إلى وفاة  

تنتج معظم هذه الحوادث عن عدم االلتزام بالسرعة  0نسمة سنويا في العالم من جرائها 100ر000

وعن األسباب الحقيقية لحوادث المرور ،  0يادة وصيانة السياراتالمقررة وعدم المباالة واإلهمال في الق

 0غياب الثقافة المرورية وعدم الوعي بالقوانين المروريـة ) منظمة الصحة العالمية (

 0000فقد أشارت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوادث الطرق ستحتل المرتبة الثالثة في عام 

ية لألسباب الرئيسية لألمراض واإلصابات في العالم ، بدال من المرتبة في قائمة منظمة الصحة العالم

وأكدت المنظمة أن عدد حاالت الوفاة التي أسفرت عن حوادث  09110التاسعة التي كانت تحتلها عام 

 00مليون حالة وفاة على المستوى العالمي، إضافة إلى ما بين  9ر96بلغت نحو  0000الطرق عام

وإذا استمرت هذه المعدالت في االرتفاع ،  0وحدثت خمسة ماليين حالة عجز دائمة مليون إصابة، 40و

% في المستقبل 80بنحو   فسيتضاعف معدل الوفيات واإلعاقة الناتجة عن إصابات حوادث الطرق

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أيضا والبنك الدولي   0متفوقة في ذلك على بعض األمراض المستعصية

طرق تعد السبب الثاني من بين األسباب الرئيسية للوفاة بين سكان العالم، وذلك في المرحلة أن حوادث ال

إلى  00كما أن حوادث الطرق عامة تؤدي إلى اإلصابة باإلعاقة لما بين  0سنة 01إلى  4العمرية من 

لول عام وما لم تتخذ إجراءات فورية ، فان من المتوقع بح 0مليونا شخص على صعيد العالم كله  40

% في البلدان ذات الدخل المنخفض 60أن تزداد نسبة الوفيات الناجمة من حوادث الطرق ، بنحو  0000

 0( 0005) منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط ، يوم الصحة العالمي   والمتوسط

معه نتيجة لحوادث الطرق وعلى الصعيد اإلنساني فإن ما يتعرض له الفرد المصاب أو أسرته أو مجت 

وما يترتب على اإلصابة من آثار اجتماعية ونفسيه وصحية، يجعل من الضروري اإلسراع في توفير 

وال تتوقف اآلثار المترتبة على اإلصابة على النواحي الصحية أو االجتماعية أو  0الخدمات المالئمة

بلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، تقدر ففي ال 0النفسية فحسب، بل تتعداها إلى النواحي االقتصادية

مليار دوالر ، أي ما يفوق كل ما تحصل عليه هذه  84تكلفة اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق بنحو 

% من إجمالي الناتج 0% وبين 9كما تكلف اإلصابات هذه البلدان مابين   0البلدان من معونات إنمائية

نويا ) منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط : مليار دوالر س 496القومي أي حوالي 

 0(0005يوم الصحة العالمي 

  اإلصابات الرياضية وغيرها

تشمل الكسور ، والجروح ، والتقلصات والتمزقات العضلية ، واإلصابات الدماغية، وتهتك األعضاء  

والسقوط أو الصعقات الكهربائية، أو تناول المواد وقد تعود بعض هذه اإلصابات إلى االنزالق  0الداخلية

الكيماوية كالمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية، مما يؤدي إلى إصابة الدورة الدموية والجهاز 

  0إلعاقات دائمة  اإلصابات إلى تعرض األفراد  وقد تؤدي الحاالت الشديدة من هذه 0التنفسي

 : الحـــــروب

أو   كثر الفئات تعرضا لمخاطر وآثار الحروب األهلية ، فهم إما يتعرضون للقتليعتبر األطفال من أ 

في   الواقعة على األطفال  بيد أن اآلثار 0اإلعاقة أو التشريد عن منازلهم أو االنفصال عن ذويهم 

ففي  0الحروب تفاقمت بتدريب األطفال وتشجيعهم أو إجبارهم على المشاركة في المعارك كجنود فعليين

وفي عام  0طفل 000ر000في الحروب األهلية بنحو   تم تقدير عدد األطفال المشاركين 9166عام 



طفل ، حيث تستخدمهم الجيوش النظامية للقيام بكافة  200ر000م أرتفع هذا العدد ليصل إلى 9114

  0الخ 00أنواع األعمال كالطهاة ، أو المحاربين أو الجواسيس أو كأدوات للكشف عن األلغام 

فعلى سبيل المثال فانه يطلق على الحرب األهلية التي دارت في سيراليون بحرب األطفال وذلك نظرا 

أما في راو ندا فقد رصدت منظمة األمم المتحدة  0ألن معظم المحاربين من الجانبين كانوا من األطفال 

دة خالل عمليات طفل تعرضوا إلصابات شدي 2000( حاالت ألكثر من 9114للطفولة ) اليونسيف عام 

  0م9115التطهير العرقي التي جرت عام 

من وفاة أو إصابة معيل   ونتيجة للحروب بشتى أشكالها وأنواعها وما يترتب عليها في بعض األحيان 

األسرة يضطر الطفل األكبر للقيام بدور األب في إعالة األسرة وتوفير الحدود الدنيا من مصادر المعيشة 

طفل  8ر000منظمة العفو الدولية عدد األطفال الذين يقومون بإعالة أسرهم بنحو  وقد قدرت 0األساسية

أما في حاالت اللجوء أو النزوح الناتجة عن الحروب وغيرها من الكوارث  0ثالثة أرباعهم من الفتيات

ة البيئية، فان األطفال يعتبرون أكثر عرضة لإلصابة بسبب عوامل عديدة منها سوء التغذية ، واإلصاب

 0باألمراض وااللتهابات

  

 


