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  مةقدامل.  1
: اهلام حول اللجنة اإلقليمية السادسة واخلمسون لشرق املتوسط قرارهاأصدرت  2009كتوبر أ/تشرين األوليف 

وقد دعا ). 7- ق/56ل أ/ش م(شاغل متعاظم للصحة العمومية : اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق
 طي مع السالمة على الطرقعاآلية وطنية متعددة القطاعات يف كل بلد للت نشاء، إىل إما دعا إليهالقرار، من بني 

من قضايا الصحة العمومية، كما دعا القرار إىل اختاذ إجراءات معينة تستهدف اإلقالل من اإلصابات ة قضيباعتبارها 
ظُم فعالة تعنبالرضوح وبإعادة التأهيل، مع إجراء تقييم ألثر هذه  ىومن عواقبها إىل أدىن قدر ممكن من خالل ن

ظُم متعددة القطاعات لترصد اإلصابات، وختصيص موارد بشرية ومالية كافية، وإعداد اإلجراءات، وتأسيس ن
تقرير  القرار إىل املدير اإلقليمي تقدميكما طلب . يف هذا اال الشراكات وإقامةالوقاية األولية، جمال القدرات يف 
  .النامجة عن حوادث املرور على الطرقحول الوضع اإلقليمي املتعلق باإلصابات  ةللّجنة اإلقليميإىل اكل سنتني 

لعامة ا أيضاً، دعا املؤمتر الوزاري العاملي األول حول السالمة على الطرق اجلمعيةَ 2009نوفمرب /ويف تشرين الثاين
ومن يستهدف توفري االستقرار الذي  2020-2011لعمل من أجل السالمة على الطرق لألمم املتحدة إلعالن عقد ا

وقد مت إعالن هذا . 2020املستوى املتوقع للوفيات بسبب احلوادث على الطرق يف العامل حبلول عام يف فض ثَم اخل
  .2011مايو /أيار 11طلق يف مجيع أرجاء العامل يف وأُ 2010مارس /العقد رمسياً يف آذار

األعضاء بالعمل  مدى التزام الدول ،من أجل السالمة على الطرقالعمل عقد إعالن  ويفهذا القرار  يتجلَّى يفو
مع منظمة الصحة العاملية ومع شركائها على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي إلعداد أنشطة تعزيز السالمة على 

  .وتنفيذها الطرق

  الوضع اإلقليمي: اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق  .2
دعوة إىل : السالمة على الطرق يف شرق املتوسط ، نشر املكتب اإلقليمي التقرير اإلقليمي عن حالة2010يف عام 

وقد ساهم عشرون . للتقرير اخلاص بالوضع العاملي للسالمة على الطرق 2009العمل، والذي استند إىل إطار عام 
  .بلداً من اإلقليم يف هذا التقرير

مة على الطرق، ويصف التقرير وضع السالمة على الطرق يف اإلقليم، ويهدف إىل التعرف على مؤشرات السال
وقد . والفجوات يف نظُم السالمة على الطرق، واألولويات األساسية للتدخل على الصعيد الوطين يف البلدان املعنية

  :انتهى التقرير إىل االستنتاجات التالية

شرق  للصحة والتنمية يف إقليم اًكبري اًديدمتثل ن اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق أ •
 150 000ر بـ قدي هي مسؤولة عمايف اإلقليم، و يعبء املرضال من أسبابتوسط؛ فهي السبب السادس امل

أن البلدان املرتفعة الدخل  عمليات النمذجةوقد أوضحت . مليون إصابة غري مميتة كل عام 2.8وفاة و
عن حوادث املرور على الطرق والبلدان املتوسطة الدخل يف اإلقليم تعاين من أعلى معدالت الوفيات النامجة 
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وصلت معدالت الوفيات النامجة عن حوادث املرور  الذي(اإلقليم اإلفريقي إال جياريها يف ذلك ال يف العامل، و
 ). 2002لكل ألف نسمة عام  26.4لكل مئة ألف نسمة بعد أن كانت  32إىل فيه على الطرق 

طرق يف اإلقليم بني الرجال يف اموعات العمرية وتعد معدالت الوفيات النامجة عن اإلصابات حبوادث ال
استدعت كما ). وفاة لكل مئة ألف نسمة 34.2(عاماً أعلى املعدالت يف العامل  29و 15اليت تتراوح بني 

، )من الناتج احمللي اإلمجايل% 1.5 -  %1(اقتصادية ضخمة  إلصابات النامجة عن حوادث الطرق تكاليفا
 ياملشاة، مستخدم(من اتمع  سب القطاعات احملرومة واملستضعفةمتناي تصيب على حنوٍ غري وه

  ).املواصالت العامة والدراجات اهلوائية والدراجات النارية

يف املسح  شاركتمن البلدان اليت  %60 إذ يوجد يف قُرابةسية، ر مؤسطُكثري من بلدان اإلقليم إىل أُاليفتقر  •
استراتيجية وطنية للسالمة على  فحسبثلث البلدان لدى طرق، كما أن هيئة قيادية معنية بالسالمة على ال

 .سياسات لالستثمار يف املواصالت العامة أيةنصف البلدان لدى ليس الطرق، و

. من البلدان كثريالتدخالت املتعلقة بالسالمة على الطرق يف  تتناولتشريعات إىل وضع وإنفاذ  تمس احلاجة •
فقط من  %40؛ ففي على وجه اإلمجال املتعلقة بالسالمة على الطرق ضعيف يف اإلقليم إن إنفاذ القواننيمث 

كيلو  50تساوي أو تقل عن (طرق املدن  علىالبلدان اليت شاركت يف املسح توجد حدود مفضلة للسرعة 
ستخدمون حزام من املستخدمني للمركبات ي %90وقد أبلغ بلد واحد فقط بأن أكثر من ). ساعة/متر
 .ألطفالل السالمة ا قوانني تتعلق بأحزمةم لديهمان، كما أن بلدين اثننياأل

 من البلدان العشرين اليت سبعةً، ففي لسالمة يف تصميم الطرق واملركباتاالمتثال ملعايري ا هناك ضعف يف •
من  فقط أربعة تأبلغ وقد. الطرقاتب اخلاصةلبنية التحتية مراجعات دورية ليتم إجراء  اليف املسح،  اشتركت

أحزمة األمان وبتركيبالوقود باستهالك ع املركبات عن تنفيذ معايري تتعلق البلدان الستة اليت تصن. 

من البلدان  فقط %45ن إذْ إاملعطيات اإلقليمية حول املرور على الطرقات؛ ب املتعلقةمن املشكالت  عدد ثَمةَ •
أا الوفيات على الطرق على املتحدة يف أوروبا حول  تستخدم التعريف الذي أقرته اللجنة االقتصادية لألمم

كما أن املعلومات التفصيلية حول الوفيات على . لتصادمالتالية ليوماً  يف غضون الثالثنياليت حتدث تلك 
 حدوث ، كما أن اجتاهمن البلدان% 50يف  إالمتوافرة ليست  ،مستخدمي الطرق مصنفةً حبسبالطرق 

 .من البلدان %60يف  إالمتوافر غري الوفيات على الطرق 

من البلدان اليت شاركت يف املسح، إال أن  %85لوصول إىل املستشفى يف السابقة ليوجد نظام رمسي للرعاية  •
معظم البلدان رقم عام ووحيد لالتصال بالرعاية  كما يوجد يف. كل بلد على أجزاء من يقتصرمدى التغطية 
   .املستشفىالنقل إىل الطارئة قبل 

 7–ق/58ل إ/ش متنفيذ القرار .  3
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البلدان األعضاء بتعاون وثيق مع املكتب اإلقليمي ومع اخلرباء املستقلني إلعداد إطار إقليمي حول تنفيذ  تعمل
طريق إلعداد وتنفيذ السياسات والربامج واخلطط  خارطةويقدم اإلطار . سياسات وبرامج السالمة على الطرق

مع ر اإلقليمي اإلطا مت توئيموقد . يها إىل حد بعيدقِّوالضخمة من الوفيات اليت ميكن ت الوطنية للتعاطي مع القائمة
بلدان ويف سياق هذه العملية، قامت . 2020- 2011من أجل السالمة على الطرق العمل عقد خطة العمل اخلاصة ب

ما ) بتطويرأو (جعة ان، ومصر مبرعدة، ومنها مجهورية إيران اإلسالمية، والسودان، والعراق، وعمان، وقطر، ولبنا
  .لديها من خطط وطنية متعددة القطاعات حول السالمة على الطرق

نظُم باملستشفى ويف املستشفى وإىل  نقلهمملصابني بالرضوح قبل ارعاية إيالء املزيد من االهتمام بنظم وقد مت 
يقدم اخلدمات  الذي، ة أغاخان يف كراتشيامعقسم طب الطوارئ يف ج ت تسميةففي باكستان؛ متَّ .همإعادة لتأهيل

ميكن لقسم طب  اً مع منظمة الصحة العاملية؛ وبذلكمتعاون اًمركزماليني نسمة،  عشرة موعة سكانية تقرب من
املعايري العاملية إىل اهليئات الطبية األخرى املعنية بالطوارئ يف خمتلف  لبيالطوارئ هذا أن يقدم الدعم التقين الذي ي

هم مجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية اليمنية فين مبوباإلضافة إىل ذلك، فإن عدداً من البلدان، . ان اإلقليمبلد
  .يواصلون العمل على االرتقاء بالنظم الوطنية لتقدمي الرعاية الصحية فيها ،والعراق وعمان وقطر

األردن وباكستان واجلمهورية العربية السورية  هيستة من بلدان اإلقليم،  تعملويف جمال خدمات إعادة التأهيل، 
األطراف  يف جمالالرتقاء بربامج ومعاهد التدريب على ابتعاون وثيق مع املكتب اإلقليمي  مصروالسودان والعراق و

كل من أفغانستان وباكستان ومجهورية إيران اإلسالمية على حتسني  تعملكما . هذه البلدانالصناعية والبدائل يف 
ز يف مواقع كَاملرتاتمعية احتالل موقع الريادة يف إطار إعادة التأهيل على ز وكَاملرتاتمعية إعادة التأهيل أنشطة 

  .خمتارة، توخياً لتقدمي خدمات إعادة التأهيل على الصعيد اتمعي

ة على تعزيز ما لديها مصر واململكة العربية السعودياجلمهورية اليمنية والعراق ووقد عملت بعض البلدان، ومنها 
  .من نظُم وطنية لترصد اإلصابات بدعم تقين من املكتب اإلقليمي

، وتونس، والبحرين، وباكستانالعربية املتحدة،  واإلمارات، وأفغانستان، األردنهي بلداً تسعة عشر وشارك 
، وقطر، وفلسطني، وعمان، لعراقوا، والسودان، وجيبويتالعربية السورية،  واجلمهوريةإيران اإلسالمية،  ومجهورية
ع املعطيات يف سياق إعداد التقرير العاملي العربية السعودية، يف مج واململكة، واملغرب، ومصر، ولبنان، والكويت

لتقييم وضع  2011وقد أطلقت منظمة الصحة العاملية إشارة البدء باملسح عام . الثاين حول السالمة على الطرق
يكون املسح مبثابة أداة حبيث األولويات الرئيسية للتدخالت  حتديدات والثغرلتعرف على السالمة على الطرق، وا

وسيطلق . الوطين والدويل ينمن أجل السالمة على الطرق على الصعيدالعمل قد عصد تنفيذ اإلجراءات املتعلقة برل
إعداد التقرير العاملي للسالمة على  وسيستفاد من عملية. 2020وسوف يكرر إصداره حىت عام  ،2012عام التقرير 

الطرق وهي عملية تدعمها مؤسسة بلومبريغ اإلنسانية، يف تقوية القدرات الوطنية يف جمال مجع املعطيات ومقابلتها 
وحتليلها، كما ستوفّر منصة الستعراض اخلطط واآلليات الوطنية للعمل املشترك بني القطاعات من أجل السالمة على 

شاركت مجهورية إيران اإلسالمية والسودان وسلطنة عمان ومصر يف مقرر وبائيات اإلصابات الذي  وقد .الطرق
  ).يف الواليات املتحدة األمريكية(وجامعة ماريالند ) يف مصر(نظّمته جامعة عني مشس 
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بلومبريغ  مؤسسة الذي متولهشروع امليف  لبلد الوحيد من بلدان اإلقليم الذي شاركواختريت مصر باعتبارها ا
، ويستهدف هذا املشروع تقدمي الدعم لعشرة من البلدان 2014- 2010السالمة على الطرق يف عشرة بلدان، "

كل من باكستان  تكما تلق. املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل لتنفيذ املمارسات اجليدة يف السالمة على الطرق
ن ولبنان ومصر واململكة العربية السعودية دعماً مالياً وتقنياً ومجهورية إيران اإلسالمية والسودان والعراق وقطر وعما

  .إلطالق عقد العمل من أجل السالمة على الطرق وإعداد ومراجعة خطط العمل الوطنية فيها

وتوسع نطاق . بناء الشبكات على املستوى اإلقليمي واملستوى العاملي بتعزيز ودعم املكتب اإلقليمي يظقد حو
الصحة عن  يف وزاراتمشاركة البلدان األعضاء يف اإلقليم يف االجتماع العاملي الثالث للمسؤولني الدعم لضمان 

يف قد الوقاية من العنف واإلصابات، ويف املؤمتر العاملي العاشر حول الوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة، والذي ع
  .2010عام لندن 

4. ياتالتحد 
. خطوة كبرية يف االجتاه الصحيح 7–ق/56ل إ/البلدان األعضاء بتنفيذ القرار ش ملقد كان االلتزام الذي أبدته 

اإلصابات النامجة عن حوادث  للتعاطي معاملوارد ختصيص و إيالء األولويةإال أنه ينبغي ترمجة هذا االلتزام باملزيد من 
  .ليمالصحة العمومية يف اإلق مشكلة كربى من مشكالتاملرور على الطرق، باعتبارها 

وإضافةً . التدخالت املسندة بالبينات متثل حتدياً رئيسياً يف وجهوالتزال ندرة املعلومات املوثوقة وذات املصداقية 
 تشتمل على أدوارخطة عمل وطنية موحدة متعددة القطاعات  ر إىلإىل ذلك فإن البلدان األعضاء يف اإلقليم تفتق

من قضايا الصحة واحدة قضية اإلصابات على الطرق باعتبارها مع  من أجل التعاطيمسؤوليات وأهداف حمددة و
كما أن  ل دون املعايري الدولية املقبولة،أما نظُم رعاية الرضوح وخدمات إعادة التأهيل يف اإلقليم فالتزا. العمومية

رية على ة عن احلوادث املرومعظم بلدان اإلقليم ليس لديها سوى قدرات حمدودة للوقاية من اإلصابات النامج
  .اعتبارها من األولوياتب معها البد من التعاطيحتديات هي و الطرق،

 التوجهات املستقبلية .5
، وإطاره اإلقليمي لتنفيذ برامج وسياسات ةإطالق عقد العمل من أجل السالمة على الطرق، وخطته العاملي ميثِّل

  .خارطة طريق للتوجهات املستقبلية ،السالمة على الطرق

  :تشجيعها على اختاذ اإلجراءات التالية مما يستوجبراً رئيسية يف ذلك، اووزارات الصحة أدتؤدي وس

عن املسؤول نفسه  حبذا لو كان هو(تسمية مسؤول وطين عن عقد العمل من أجل السالمة على الطرق  )1(
 ؛)الوقاية من العنف واإلصابات
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من أجل السالمة على الطرق، وذلك من خالل  الوطنية لتنفيذ أنشطة عقد العمل هاإعداد ومراجعة خطط )2(
عملية تشاورية متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات مع وضع أهداف مالئمة ومؤشرات واضحة 

 بنود امليزانية؛ب هالتقييم وربطالرصد ول

طرق، اليت يف اهليئة القيادية املتعددة القطاعات املعنية بالسالمة على ال Stewardshipالقيام بدور املُحتِسب  )3(
 املوارد الكافية؛هلا ص خصتأن سلطة تشريعية و أن تكون هلا نتعيي

ص راملسامهة الفعالة يف األنشطة العاملية واإلقليمية حول السالمة على الطرق، واالستفادة القصوى من الفُ )4(
 . واملوارد واخلربات

ءات املوصى ا لعدد من ااالت اخلاصة ، على حنو أكثر حتديداً، الوضع احلايل واإلجرا1ويوضح اجلدول 
ويرتكز اجلدول على معلومات مأخوذة من تقرير الوضع العاملي . بالسالمة على الطرق يف خمتلف بلدان اإلقليم

مع البيانات جبللسالمة على الطرق، ومن استبيان مت إعداده ملنسقي البيانات الوطنية الذين حضروا التدريب اخلاص 
  .2011مايو /ة من تقرير الوضع العاملي للسالمة على الطرق، يف أيارللنسخة الثاني
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    الوضع احلايل واإلجراءات املوصى ا من أجل تعزيز السالمة على الطرق. 1اجلدول 
  

  القطر

اآللية الوطنية املتعددة 
  التشريعات الوطنية  القطاعات

الرعاية السابقة للوصول 
إىل املستشفى يف القطاع 

  العام

وضع ال
  احلايل

اإلجراءات 
  املوصى ا

  )أ(الوضع احلايل 

  اإلجراءات املوصى ا
الوضع 
احلايل 

  )أ(
اإلجراءات 
  املوصى ا

ارتداء حزام   ارتداء اخلوذة  حتديد السرعات
  املقعد

  مقاعد حجز األطفال

القانون 
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

لقانون ا  اإلنفاذ
  الوطين

  اإلنفاذ

تقوية وتفعيل   نعم  أفغانستان  1
اآللية املتعددة 

غري   ال  غري متوافر  ال  10  نعم  القطاعات
غري   ال  متوافر

  متوافر

إصدار قوانني تلزم بارتداء 
اخلوذة وارتداء حزام األمان 

  حجز األطفالمقاعد واستخدام 

إنشاء نظام   ال
للرعاية السابقة 
للوصول إىل 

  فىاملستش
  نعم  البحرين  2

  3  نعم  5  نعم  4  نعم  6  نعم
حتسني إنفاذ قوانني السرعات 
وارتداء اخلوذة وحزام املقعد 

  ومقاعد حجز األطفال

تعزيز النظام   نعم
احلايل للرعاية 

السابقة للوصول 
إىل املستشفى 
ومد نطاق 
  التغطية به

  نعم  مصر  3
غري   ال  7  نعم  6  نعم  7  نعم

  متوافر
ون ارتداء اخلوذة حتسني إنفاذ قان

وإصدار قانون خاص مبقاعد 
  حجز األطفال

  نعم

مجهورية إيران   4
  اإلسالمية

غري   ال  8  نعم  6  نعم  6  نعم  نعم
  متوافر

ارتداء  حتسني إنفاذ قوانني
اخلوذة وحزام املقعد وإصدار 

قانون خاص مبقاعد حجز 

  نعم
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  القطر

اآللية الوطنية املتعددة 
  التشريعات الوطنية  القطاعات

الرعاية السابقة للوصول 
إىل املستشفى يف القطاع 

  العام

وضع ال
  احلايل

اإلجراءات 
  املوصى ا

  )أ(الوضع احلايل 

  اإلجراءات املوصى ا
الوضع 
احلايل 

  )أ(
اإلجراءات 
  املوصى ا

ارتداء حزام   ارتداء اخلوذة  حتديد السرعات
  املقعد

  مقاعد حجز األطفال

القانون 
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

لقانون ا  اإلنفاذ
  الوطين

  اإلنفاذ

  األطفال
    
  

غري   ال  8  نعم  غري متوافر  ال  5  نعم  نعم  العراق  5
  متوافر

حتسني إنفاذ قانون السرعات 
وإصدار قانون خاص بارتداء 

اخلوذة واستخدام مقاعد حجز 
  األطفال

  نعم
  

حتسني إنفاذ قانون السرعات   5  نعم  6  نعم  4  نعم  6  نعم  نعم  األردن  6
وارتداء اخلوذة وحزام املقعد 

  ومقاعد حجز األطفال

  نعم

إنشاء آلية   ال  الكويت  7
متعددة 

عات هلا القطا
اختصاصات 

غري   ال  3  نعم  3  نعم  4  نعم
  متوافر

السرعات  قواننيحتسني إنفاذ 
وارتداء اخلوذة وحزام املقعد 
وإصدار قانون خاص مبقاعد 

  حجز األطفال

  نعم
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  القطر

اآللية الوطنية املتعددة 
  التشريعات الوطنية  القطاعات

الرعاية السابقة للوصول 
إىل املستشفى يف القطاع 

  العام

وضع ال
  احلايل

اإلجراءات 
  املوصى ا

  )أ(الوضع احلايل 

  اإلجراءات املوصى ا
الوضع 
احلايل 

  )أ(
اإلجراءات 
  املوصى ا

ارتداء حزام   ارتداء اخلوذة  حتديد السرعات
  املقعد

  مقاعد حجز األطفال

القانون 
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

لقانون ا  اإلنفاذ
  الوطين

  اإلنفاذ

حمددة مع   ال  لبنان  8
استقاللية 
تشريعية 
  ومالية

غري   ال  4  نعم  2  نعم  5  نعم
  متوافر

السرعة  قواننيحتسني إنفاذ 
وحزام املقعد  ء اخلوذةوارتدا

قاعد مبوإصدار قانون خاص 
  حجز األطفال

إنشاء نظام رمسي   ال
للرعاية السابقة 

للوصول إىل 
  املستشفى

  
اجلماهريية العربية   9

  الليبية
غري   ال  4  نعم  7  نعم  3  نعم  ال

  متوافر
حتسني إنفاذ قوانني السرعة 

وارتداء حزام املقعد وإصدار 
  لقانون خاص مبقاعد األطفا

تعزيز النظام   نعم
احلايل للرعاية 

السابقة للوصول 
إىل املستشفى 

ومد نطاق 
  التغطية به

تعزيز وتفعيل   نعم  املغرب  10
  الوكالة الرائدة

غري   ال  7  نعم  5  نعم  5  نعم
  متوافر

حتسني إنفاذ قوانني السرعات 
وارتداء اخلوذة وإصدار قانون 

  خاص مبقاعد حجز األطفال

  نعم

غري   ال  9 نعم  5 نعم  7 نعم  نعم  عمان  11
  متوافر

حتسني إنفاذ قانون ارتداء اخلوذة 
وإصدار قانون خاص مبقاعد 

  حجز األطفال

  نعم



  8/وثيقة إعالمية/58 ل إ/ش م
  9الصفحة 
 

 

 

  

  القطر

اآللية الوطنية املتعددة 
  التشريعات الوطنية  القطاعات

الرعاية السابقة للوصول 
إىل املستشفى يف القطاع 

  العام

وضع ال
  احلايل

اإلجراءات 
  املوصى ا

  )أ(الوضع احلايل 

  اإلجراءات املوصى ا
الوضع 
احلايل 

  )أ(
اإلجراءات 
  املوصى ا

ارتداء حزام   ارتداء اخلوذة  حتديد السرعات
  املقعد

  مقاعد حجز األطفال

القانون 
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

لقانون ا  اإلنفاذ
  الوطين

  اإلنفاذ

غري   ال  4 نعم  4 نعم  5 نعم  نعم  باكستان  12
  متوافر

حتسني إنفاذ قوانني السرعات 
وارتداء اخلوذة وحزام املقعد 
وإصدار قانون خاص مبقاعد 

  حجز األطفال
  
  
  

  نعم

إنشاء آلية   ال  قطر  13
 ةمتعدد

القطاعات هلا 
اختصاصات 
واضحة مع 
استقاللية 

  تشريعية ومالية

غري   ال  7 نعم  5 نعم  7 نعم
  متوافر

حتسني إنفاذ قانون ارتداء اخلوذة 
وإصدار قانون خاص مبقاعد 

  حجز األطفال
  
  
  

  نعم
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  القطر

اآللية الوطنية املتعددة 
  التشريعات الوطنية  القطاعات

الرعاية السابقة للوصول 
إىل املستشفى يف القطاع 

  العام

وضع ال
  احلايل

اإلجراءات 
  املوصى ا

  )أ(الوضع احلايل 

  اإلجراءات املوصى ا
الوضع 
احلايل 

  )أ(
اإلجراءات 
  املوصى ا

ارتداء حزام   ارتداء اخلوذة  حتديد السرعات
  املقعد

  مقاعد حجز األطفال

القانون 
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

لقانون ا  اإلنفاذ
  الوطين

  اإلنفاذ

اململكة العربية   14
  السعودية

تعزيز وتفعيل   نعم
اآللية املتعددة 

  اعاتالقط

حتسني قوانني السرعات وارتداء   2  نعم  5 نعم  2 نعم  5 نعم
اخلوذة وحزام املقعد ومقاعد 

  حجز األطفال

  نعم

غري   ال  7 نعم  6 نعم  7 نعم  نعم  السودان  15
  متوافر

حتسني قانون ارتداء اخلوذة 
وإصدار قانون خاص مبقاعد 

  حجز األطفال

إنشاء نظام رمسي   ال
للرعاية السابقة 

ىل للوصول إ
  املستشفى

  
  
  

اجلمهورية العربية   16
  السورية

غري   ال  9 نعم  4 نعم  8 نعم  نعم
  متوافر

حتسني قانون ارتداء اخلوذة 
قانون خاص  إنفاذ وإصدار

  مبقاعد حجز األطفال

تعزيز وتفعيل   نعم
النظام احلايل 

للرعاية السابقة 
للوصول إىل 

  نعمحتسني إنفاذ قوانني ارتداء غري   ال  5 نعم  5 نعم  6 نعم نعم  تونس  17
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  القطر

اآللية الوطنية املتعددة 
  التشريعات الوطنية  القطاعات

الرعاية السابقة للوصول 
إىل املستشفى يف القطاع 

  العام

وضع ال
  احلايل

اإلجراءات 
  املوصى ا

  )أ(الوضع احلايل 

  اإلجراءات املوصى ا
الوضع 
احلايل 

  )أ(
اإلجراءات 
  املوصى ا

ارتداء حزام   ارتداء اخلوذة  حتديد السرعات
  املقعد

  مقاعد حجز األطفال

القانون 
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

لقانون ا  اإلنفاذ
  الوطين

  اإلنفاذ

اخلوذة وحزام املقعد وإصدار   متوافر
قانون خاص مبقاعد حجز 

  األطفال

املستشفى ومد 
  نطاق التغطية به

اإلمارات العربية   18
  املتحدة

  3  نعم  7 نعم  7 نعم  7 نعم نعم
حتسني إنفاذ القانون اخلاص 

  مبقاعد حجز األطفال
  منع

إنشاء آلية  نعم  فلسطني  19
متعددة 

لقطاعات هلا ا
اختصاصات 
واضحة مع 
استقاللية 
تشريعية 
  ومالية

حتسني إنفاذ قانون السرعات   1  نعم  3 نعم  3 نعم  3 نعم
وارتداء اخلوذة وحزام املقعد 

  ومقاعد حجز األطفال

  نعم

تعزيز وتفعيل  نعم  اليمن  20
اآللية املتعددة 

غري   )ج(ال   غري متوافر  ال  3 نعم
  متوافر

غري   ال
  وافرمت

حتديد  قوانني حتسني إنفاذ
السرعات وإصدار قانون خاص 

  نعم
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  القطر

اآللية الوطنية املتعددة 
  التشريعات الوطنية  القطاعات

الرعاية السابقة للوصول 
إىل املستشفى يف القطاع 

  العام

وضع ال
  احلايل

اإلجراءات 
  املوصى ا

  )أ(الوضع احلايل 

  اإلجراءات املوصى ا
الوضع 
احلايل 

  )أ(
اإلجراءات 
  املوصى ا

ارتداء حزام   ارتداء اخلوذة  حتديد السرعات
  املقعد

  مقاعد حجز األطفال

القانون 
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

القانون   اإلنفاذ
  الوطين

لقانون ا  اإلنفاذ
  الوطين

  اإلنفاذ

  مبقاعد حجز األطفال  القطاعات

ير الوضع واالستبيان الذي أُعد ملنسقي البيانات الوطنية من أجل النسخة الثانية من تقر 2009حان وقت العمل، جنيف، منظمة الصحة العاملية، : تقرير الوضع العاملي للسالمة على الطرق: املصدر  ) أ(
  .2011مايو /العاملي للسالمة على الطرق، من البلدان اليت حضرت احللقة العملية اإلقليمية حول التقرير، يف أيار

نة التوافـق الـوطين املعنيـة بتقريـر الوضـع العـاملي       التطبيق الكامل، وذلك بالنسبة لكل قُطر، من قبل جل 10عدم التطبيق بينما متثِّل  0، حيث ميثل 10 - 0إىل النقطة احملددة على املدى مت التوصل   )ب(
 .للسالمة على الطرق


