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ميِثّل التقرير الإقليمى عن حالة ال�صالمة على الطرق فى �رشق املتو�صط جزءاً من املبادرة العاملية امل�صرتكة بني منظمة ال�صحة العاملية، 

التي قامت موؤ�ص�صة بلومبغ بدعمها ماليًا. وعند حترير هذا  ني، وهي املبادرة 
ّ
الدوليـِ الأع�صاء بها، وطيف وا�صع من اخلباء  والبلدان 

التقرير اعتمد يف و�صعه على »التقرير العاملي عن حالة ال�صالمة على الطرق«، وهو اأول حتليل على م�صتوى العامل يتعامل مع كيفية تنفيذ 

الة، وهذه التدابري هي: احلّد من ال�رشعة، وخف�ض معدلت تعاطي امل�صكرات اأثناء القيادة،  البلدان لتدابري ال�صالمة على الطرق ب�صورة فَعّ

وزيادة ا�صتخدام اأحزمة الأمان، وارتداء راكبي الدراجات النارية للخوذات. وقد اأو�صح هذا التقييم الأول اأن حوايل ن�صف الوفيات على 

 
ّ
الطرق يف العامل، يف كل عام، حتدث بني امل�صاة، وراكبي الدراجات البخارية والدراجات الهوائية. وملا كان ما اأحرز من تقُدّم قد ان�صب

�صة للخطر.
ّ
فقط على حماية راكبي ال�صيارات، ي�صبح من البديهي وجود ق�صور يف تلبية احتياجات املجموعات الأخرى املعَر

اأما الو�صع يف اإقليم �رشق املتو�صط فهو لي�ض بالو�صع اجليد، فالنتائج ذات ال�صلة يف واقع الأمر، تثري �صعوراً بالقلق، حيث ارتفعت الوفيات 

الناجمة عن الإ�صابات على الطرق ارتفاعًا �صديداً يف ال�صنوات اخلم�ض املا�صية. ويف الوقت احلايل، ُتَعُدّ معدلت الوفيات يف اإقليم �رشق 

، فاإن هذا  ََمّ
املتو�صط والإقليم الأفريقي اأعلى معدلت الوفيات يف العامل، حيث بلغت ن�صبتها 32.2 حالة وفاة لكل مئة األف ن�صمة. ومن ثـ

ي�صري اإىل ارتفاع هائل مقارنة بعام 2002 الذي بلغت فيه معدلت اإقليم �رشق املتو�صط 26.4 حالة وفاة لكل مئة األف ن�صمة، واحتلت 

اأن الت�صادمات التي تقع على الطرق املرورية ل تقت�رش فقط على كونها ق�صية �صحة  َيْخَفى  الرتتيب الثاين بعد الإقليم الأفريقي. ول 

عمومية، بل لها توابع تتمثل يف تكلفتها الجتماعية والقت�صادية التي قد ترتاوح ما بني 1% و1.5% من الناجت القومي الإجمايل ملعظم 

�صة للخطر.
ّ
ر على نحو غري متنا�صب على الفقراء والفئات املعَر بلدان الإقليم، كما اأنها توؤِثّ

اإجراءات عملية �صاملة ومِتّ�صقة  ة لِتّخاذ  اإىل احلاجة امللَحّ اإلينا بر�صالة حتذيرية لكي ننتبه  اإن الآثار املتـرتبة على هذه الأرقام تبعث 

للت�صِدّي ملعدلت الوفيات والإ�صابات املتزايدة، واإىل الأعباء القت�صادية والجتماعية التي تنجم جراء الإ�صابات املرورية. ولقد ثبت اأن 

هناك حلوًل معروفة جنح تطبيقها يف اأماكن اأخرى، فال يوجد اختالف يف العوامل الوقائية الأ�صا�صية على ال�صعيد العاملي، ول �صك اأنه 

ميكن تطبيق هذه احللول بفعالية يف هذا الإقليم. ومن �صاأن الت�صِدّي مل�صكلة ال�صالمة على الطرق بو�صفها ق�صية �صحة عمومية، واإعمال 

اأ�صلوب متعِدّد النظم اأن يوؤديا اإىل حتقيق انخفا�ض ملمو�ض يف معدلت الوفيات واملرا�صة.   

وقد اأكد كٌلّ من التقرير العاملي والتقرير الإقليمي، جمدداً، هذا املفهوم، بل اأنهما خرجا اإىل النور يف وقت كرث فيه الزخم اجلماعي على 

امل�صتوَينْي العاملي والإقليمي، وركزا على اأزمات ال�صالمة على الطرق التي يبدو اأنها اأزمات م�صتمرة ل تتوقف. وعلى ال�صعيد الإقليمي، 

اعتمدت اللجنة الإقليمية ملنظمة ال�صحة العاملية ل�رشق املتو�صط يف دورتها ال�صاد�صة واخلم�صني التي ُعقدت يف ت�رشين الأول/اأكتوبر 

اإ56/ق 7، والذي يدعو اإىل اإيجاد اآلية وطنية متعِدّدة القطاعات للتعاطي مع مو�صوع ال�صالمة على الطرق  2009، القرار رقم �ض م/ل 

الإ�صابات وما ينجم عنها من  اإجراءات معينة خلف�ض معدلت  اِتّخاذ  اإىل  القرار  العمومية، كما دعا  ال�صحة  بو�صفه ق�صية من ق�صايا 

د الإ�صابات، وتوفري موارد  عواقب اإىل حدها الأدنى، وتقييم تاأثريات هذه الإجراءات، عالوة على اتباع نظم م�صرتكة بني القطاعات لرت�صُّ

دعا   ،2009 الثاين/نوفمب من عام  ت�رشين  ال�رشاكات. ويف  واإقامة  الأولية،  الوقاية  القدرات يف جمال  وب�رشية كافية، وتطوير  مالية 

املوؤمتر الوزاري العاملي الذي عقد حول ال�صالمة على الطرق، اإىل تكري�ض ِعْقد من العمل لأجل ال�صالمة على الطرق، تعلنه اجلمعية العامة 

ع من الوفيات العاملية الناجمة عن ت�صادمات الطرق، ثم خف�ض معدلتها بحلول عام 2020. لالأمم املتحدة بهدف جتميد امل�صتوى املتوَقّ

يقدمان، لأول مرة،  اللذين  والإقليمي،  العاملي  التقريرين  الطرق، وتوافر  الت�صادمات على  �صاأنها احلد من  التي من  رات  التطُوّ ويف ظل 

معطيات قوية ت�صعنا يف موقف امل�صاءلة وحتدد الهدف مما نبذله من جهود، فاإن الأبواب تظل مفتوحة اأمامنا على م�رشاعيها. ولذا يجب 

علينا ال�رشوع يف اتخاذ الإجراءات العملية على الأ�صعدة العاملية والإقليمية والوطنية. دعونا، ا�صتناداً لهذا التقرير، نغتنم هذه الفر�صة 

التي هي بال اأدنى �صك فر�صة ذهبية لتحفيز العمل داخل الإقليم وداخل البلدان معًا.

الدكتور ح�صني عبد الرزاق اجلزائري  

املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية  

لإقليم �رشق املتو�صط   

متهيد
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ِقَبل  التقرير من  قِدّمت لإعداد هذا  التي  امل�صاهمات  اإىل  ال�صكر  ُيزِجي  اأن  العاملية  ال�صحة  املتو�صط ملنظمة  ل�رشق  الإقليمي  املكتب  َيَوُدّ 

املذكورين اأدناه:

ر التقرير. وJamil Ahmed ، جامعة اأغا خان، باك�صتان، وJunaid Bhatti، جامعة اأغا 
ّ
Junaid A. Razzak، جامعة اأغا خان، باك�صتان، الذي حَر

خان، اللذان قاما مبراجعة التقرير وكتابة مالحظاتهما عليه.

قة الإقليمية للبيانات، وSyed Jaffar Hussain و Hala Sakr اللذان قاما بتقدمي 
ّ
من املكتب الإقليمي ل�رشق املتو�صط، Hala Abou-Taleb املن�ِص

امل�صاهمات والتعليقات التقنية.

من املقر الرئي�صي ملنظمة ال�صحة العاملية، Margie Peden التي قامت بتن�صيق املبادرة العاملية وقَدّمت دعمًا وتعليقات اإ�صافية للتقرير الإقليمي. 

منه  اأخذت  الذي  العاملي  التقرير  �صاهموا يف و�صع  الذين   Kacem Laychو  ،Kidist Bartolomeosو  ،Alison Harveyو  ،Tami Tororyanو

و  ،Etienne Krugو  ،Meleckidzedeck Khayesiو  ،Ala Alwan من  كل  اأي�صًا  �صاهم  كما  الإح�صائية.  والتحاليل  الوطنية  القطرية  املرت�صمات 

.Laura Sminkeyو  ،Susan Piazzaو  ،Colin Mathersو  ،Steven Lauwersو  ،Pascale Lanvers-Casasola

العاملية،  ال�صحة  منظمة  ممثلو  بها  اأمَدّنا  التي  القِيّمة  امل�صاهمات  لول  عليها  احل�صول  امل�صتطاع  يف  يكن  فلم  الُقطرية  املعطيات  اأما 

يف  ُعقدت  التي  الجتماعات  وح�رشوا  �صاركوا  من  وجميع  للبيانات،  الوطنيون  قون 
ّ
واملن�ِص للمنظمة،  القطرية  املكاتب  يف  والعاملون 

البلدان، وامل�صوؤولون احلكوميون الذين اأجازوا املعلومات و�رشحوا باإدخالها يف التقرير.

واأخرياً، َتَوُدّ منظمة ال�صحة العاملية اأن تعرب عن �صكرها اإىل موؤ�ص�صة بلومبغ Bloomberg Philanthropies ملا قَدّمته من دعم مايل وفري لإعداد 

واإ�صدار هذا التقرير.

�شكر وتقدير 
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متثل الإ�صابات الناجمة عن ت�صادمات الطرق م�صكلة 

�صحية عمومية عاملية. فهي توؤثر ب�صكل متفاوت على 

الدخل  ذات  والبلدان  املنخف�ض  الدخل  ذات  البلدان 

املتو�صط ويف فئات معينة من ال�صكان مثل الذكور من 

ال�صيا�صات  �صانعي  بني  اأكب  وعي  ظهر  وقد  ال�صباب. 

على ال�صعيد الوطني والعاملي باأثر هذه امل�صكلة على 

ال�صحة العمومية، مما زاد من الهتمام  بتعزيز الوقاية 

من هذه الإ�صابات واحلد منها. يف عام 2004، اأ�صدرت 

منظمة ال�صحة العاملية والبنك الدويل  التقرير العاملي 

عن الوقاية من الإ�صابات الناجمة عن حوادث املرور، 

وال�صرتاتيجيات  املداخالت  من  جمموعة  حدد  الذي 

والوطنية  املحلية  ال�صعد  على  تنفيذها  ميكن  التي 

ت�صادمات  اإ�صابات  عبء  خف�ض  اأجل  من  والعاملية 

الوثيقة  هذه  تقدم  التقرير  ذلك  اإىل  وا�صتناداً  الطرق. 

و�صفًا حلالة ال�صالمة على الطرق يف البلدان الأع�صاء 

يف اإقليم �رشق املتو�صط. وبناًءً على مقابالت ممنهجة 

بال�صالمة  املعنية  القطاعات  خمتلف  عن  ممثلني  مع 

على الطرق، يرمي التقرير احلايل اإىل حتديد موؤ�رشات 

ال�صالمة على الطرق، والثغرات يف اأنظمة ال�صالمة على 

امل�صتوى  على  للتدخل  الرئي�صية  والأولويات  الطرق، 

الوطني لدى البلدان الأع�صاء.

وقد خل�ص هذا التقرير اإىل النتائج الرئي�سية التالية:

معدلت  اأعلى  من  واحداً  ميتلك  املتو�صط  �رشق  •اإقليم 
الوفيات الناجمة عن ت�صادمات الطرق يف العامل؛

املجتمع  اأفراد  الإ�صابات  هذه  تطال  ما  •عادة 
املنتجني والأ�صغر �صنًا؛

لل�رشعة  حدود  لديها  الإقليم  بلدان  من  فقط   %40•
التقرير  يف املناطق احل�رشية مت�صقة مع تو�صيات 

عن  الناجمة  الإ�صابات  من  الوقاية  عن  العاملي 

حوادث املرور )50 كم/�صاعة اأو اأقل(؛

توجب  وطنية  قوانني  لديها  البلدان  من  فقط   %30•
و�صع حزام الأمان من قبل جميع ركاب ال�صيارة؛

مقيدات  ب�صاأن  قوانني  لديها  البلدان  من  فقط   %10•
حركة الأطفال لتاأمني �صالمتهم؛

ب�صاأن  اإلزامية  قوانني  لديها  البلدان  من  فقط   %20•
ومعايري  )الآلية(  النارية  الدراجات  خوذات  ارتداء 

حمددة لأنواع اخلوذات امل�صموح بها؛

درا�صتها  متت  التي  الع�رشين  البلدان  من  بلداً   19•
امل�صكرات  تاأثري  حتت  القيادة  حترم  قوانني  لديها 

اختبار  باإجراء  ي�صمح  نظام  لديها  فقط   %40 اأن  اإل 

لل�رشطة  تابعة  حتقق  نقاط  اأو  الع�صوائي  النف�ض 

لإنفاذ هذا القانون؛

املوجز التنفيذي
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لل�صالمة  رائدة  موؤ�ص�صة  لديها  البلدان  من  فقط   %40•
م�صتقلة  مالية  موارد  على  حت�صل  الطرق  على 

خم�ص�صة لتمويل اأن�صطتها؛

�صيا�صات  لديه   )20 من   11( البلدان  ن�صف  •حوايل 
وطنية ت�صجع ال�صتثمار يف جمال النقل العام؛

يتبني  التقرير  يعر�صها  التي  البيانات  اإىل  •ا�صتناداً 
الق�صور يف  اأعلى املعدلت من  اأحد  الإقليم لديه  اأن 

الإبالغ عن اإ�صابات ت�صادمات الطرق يف العامل؛

القيا�صي  التعريف  ت�صتخدم  البلدان  من  فقط   %50•
البلدان  بني  املقارنة  يجعل  مما  الطرق  على  للوفاة 

اأمراً ع�صرياً؛

للجميع  البلدان رقمًا هاتفيًا متاحًا  •خ�ص�صت معظم 
للح�صول على نظام الرعاية ال�صابقة للم�صت�صفى.

الأ�سا�سية  التو�سيات  على  الأنظار  التقرير  وي�سلط 

التالية:

موؤ�ص�صات  بتاأ�صي�ض  القيام  الإقليم  بلدان  على  •ينبغي 
اأدائها من خالل حتديد  رائدة وتعزيز دورها واإدارة 

جمموعة من الأهداف التي يتوجب عليها حتقيقها؛

خيارات  توافر  ت�صجيع  الإقليم  بلدان  على  •ينبغي 
امل�صي  مثل  للبيئة  و�صديقة  و�صحية  ماأمونة  تنقل 

اأكب  ب�صورة  والعتماد  الهوائية  الدراجات  وركوب 

على نظام النقل العام؛ 

اخلم�صة  املداخالت  تنفيذ  الإقليم  بلدان  على  •ينبغي 
الوقع  لها  يكون  اأن  يتوقع  والتي  فعالية،  الأكرث 

وهي:  األ  الإ�صابات،  حجم  من  احلد  يف  الأكب 

القوانني  واإنفاذ  معينة،  حدود  عند  ال�رشعة  �صبط 

ا�صتعمال  وت�صجيع  الأمان،  توجب و�صع حزام  التي 

مقيَّدات حركة الطفل يف ال�صيارات، واإنفاذ القوانني 

الدراجات  خوذات  ارتداء  ب�رشورة  تق�صي  التي 

قيا�صية  ملوا�صفات  امل�صتوفية  )الآلية(  النارية 

على  للت�صادمات  احلقيقي  احلجم  وحتديد  حمددة؛ 

الطرق التي تنجم عن القيادة حتت تاأثري امل�صكرات؛

اأن تكون املركبات  •ينبغي على بلدان الإقليم �صمان 
التي ت�صري على طرقاتها ماأمونة من خالل احلر�ض 

على القيام بعمليات التدقيق والتحقق اأثناء ت�صنيع 

املركبات ولدى ا�صترياد املركبات اإىل بلدانها ف�صاًلَ 

عن تنفيذ قوانني التفتي�ض على املركبات؛

الطرق  تكون  اأن  �صمان  الإقليم  بلدان  على  •ينبغي 
جوانب  على  التدقيق  عمليات  خالل  من  ماأمونة 

ال�صالمة على جميع امل�صتويات؛

الرعاية  لنظام  الدرا�صة  من  املزيد  اإجراء  •ينبغي 
على  اأم  امل�صت�صفى  لدخول  ال�صابقة  �صواء  الر�صحية 

�صعيد امل�صت�صفى.
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1-1 الإ�سابات الناجمة عن ت�سادمات 

�سحية  م�سكلة  الطرق:  على 

عمومية عاملية

الأ�صباب  من  واحدة  الطرق  ت�صادمات  اإ�صابات  اإن 

الرئي�صية للوفيات على م�صتوى العامل، وقد اأدت اإىل اأكرث 

من 1.27 مليون حالة وفاة يف عام 2004؛ وهذا رقم 

مر�ض  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  مع  تقريبًا  يت�صاوى 

جمتمعني  واملالريا  وال�صل  بفريو�صه  والعدوى  الإيدز 

]1[. بالإ�صافة اإىل الوفيات يقّدر اأن الت�صادمات على 
الطرق تت�صبب بوقوع حوايل 20 اإىل 50 مليون اإ�صابة 

غري مميتة كل عام ]2[. وتطال الوفاة والإعاقة ب�صبب 

الإ�صابات الناجمة عن ت�صادمات الطرق جميع الفئات 

ينت�صبون  الذين  الأفراد  هم  تاأثراً  الأكرث  العمرية ولكن 

اإىل الفئة العمرية من 5 اإىل 44 �صنة ]1[. ومن املتوقع 

الطرق  ت�صادمات  عن  الناجمة  الإ�صابات  تتقدم  اأن 

املرتبة  من  للوفيات  الرئي�صية  الأ�صباب  ترتيب  يف 

العا�رشة التي تبواأتها يف �صنة 2004 اإىل اخلام�صة يف 

�صنة 2030، لتوؤثر ب�صكل اأ�صا�صي يف البلدان منخف�صة 

ومتو�صطة الدخل ]1.3[.

القت�صادية  التكلفة  تقدر  البلدان،  من  بلد  اأي  ويف 

بحوايل  الطرق  ت�صادمات  عن  الناجمة  لالإ�صابات 

قدرت  وقد   .]2[ الإجمايل  القومي  الناجت  من   %  2-1

يف  الطرق  لإ�صابات  املبا�رشة  القت�صادية  التكاليف 

 65 مببلغ  واملتو�صط  املنخف�ض  الدخل  ذات  البلدان 

مليار دولر �صنويًا يف عام 1999؛ وهو مبلغ يتجاوز 

جمموع امل�صاعدات الإمنائية التي تتلقاها هذه البلدان 

الإ�صابات  توؤدي  ذلك،  على  وعالوة   .]4[ عام  كل 

فقدان  مثل  مبا�رشة  غري  تكاليف  تكبد  اإىل  املرورية 

اإنتاجية اأفراد املجتمع ذوي الإعاقة ومن يقدمون لهم 

الرعاية واخل�صائر يف املمتلكات وما اإىل ذلك ]2[.

مقدمة 1
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اإقليم  يف  الطرق  على  ال�سالمة   2-1

�رشق املتو�سط 

 

اإقليم �رشق املتو�صط 

ال�صحة  ملنظمة  التابع  املتو�صط  �رشق  اإقليم  ي�صم 

العاملية 22 بلداً )ال�صكل 1( وهو موطن لل546 مليون 

ن�صمة. وي�صم الإقليم 5  بلدان ذات دخل مرتفع، و12 

ذات  بلدان  الباقية  واخلم�صة  متو�صط،  دخل  ذات  بلداً 

النقل  و�صائل  ا�صتخدام  مدى  ويعتب  منخف�ض.  دخل 

باملقارنة  الإقليم  هذا  يف  ن�صبيًا  منخف�صًا  الآلية 

من  فقط   %4 اأن  اإذ  العامل،  من  الأخرى  املناطق  مع 

املركبات الآلية املوجودة يف العامل )اأو 52.7 مليون( 

�صكان  من   %8.3 فيه  يعي�ض  الذي  الإقليم  يف  م�صجلة 

يتم  96 مركبة  وبوجه عام هناك   .)1 )اجلدول  العامل 

م�صتوى  لكن  الإقليم،  يف  ن�صمة   1000 لكل  ت�صجيلها 

من  كثري  على  ينطوي  الآلية  النقل  و�صائل  ا�صتخدام 

اإىل  امل�صتوى  هذا  ي�صل  املثال  �صبيل  فعلى  التفاوت. 

مقارنة قطر  يف  ن�صمة   1000 لكل  مركبة   721  من 

الفل�صطينية  الأر�ض  يف   1000 لكل  مركبة  بب20 

الكثري  و�صهد  غزة(.  وقطاع  الغربية  )ال�صفة  املحتلة 

الإ�صالمية  اإيران  جمهورية  مثل  الإقليم،  بلدان  من 

وباك�صتان، ازدياداً ملحوظًا يف مدى ا�صتخدام و�صائل 

جند  احلايل  الوقت  ويف   .2000 عام  منذ  الآلية  النقل 

 ،)299( ال�صعودية  هي  مرتفع  دخل  ذات  بلدان   5 اأن 

 ،)479( والكويت   ،)401( املتحدة  العربية  والإمارات 

دخل  ذات  بلدان  و4   )721( وقطر   ،)509( والبحرين 

 ،)233( الإ�صالمية  اإيران  جمهورية  هي:  متو�صط 

والأردن )142(، ولبنان )296(، وتون�ض )122( متتلك 

من  اأعلى  الآلية  النقل  و�صائل  ل�صتخدام  م�صتويات 

املتو�صط مقارنة مع بقية بلدان العامل التي تنتمي اإىل 

جمموعات الدخل ذاتها.

 بلدان ذات دخل مرتفع

بلدان ذات دخل متو�سط

بلدان ذات دخل منخف�ص
ال�سكل 1- اإقليم �رشق املتو�سط التابع ملنظمة ال�سحة العاملية

اجلدول 1- خ�سائ�ص اإقليم �رشق املتو�سط

امل�سدر: التقرير العاملي عن حالة ال�سالمة على الطرق 2009

جميع بلدان الإقليمذات دخل منخف�صذات دخل متو�سطذات دخل مرتفعالبلدان

545.6  مليون213  مليون229  مليون 33.6  مليونعدد ال�سكان 

الن�سبة املئوية من تعداد �سكان 

العامل
3.39.68.98.3

52.7  مليون6.8  مليون34.4  مليون 11.5 مليونعدد املركبات 

الن�سبة املئوية من تعداد املركبات 

يف العامل
1.76.75.64.0
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اإ�سابات  على  املرتتب  ال�سحي  العبء 

�رشق  اإقليم  يف  الطرق  ت�سادمات 

املتو�سط

يف �صنة 2004، كانت اإ�صابات الطرق تقع يف املرتبة 

ال�صاد�صة يف قائمة امل�صببات الرئي�صية للوفاة يف اإقليم 

�رشق املتو�صط )اجلدول 2(. فقد ت�صببت بوقوع وفيات 

غري  اإ�صابة  مليون  و2.8  وفاة  بب146000  تقدر 

تعني  لأنها  والنزعاج  القلق  تثري  اأرقام  وهذه  مميتة 

وقوع 17 وفاة و230 اإ�صابة كل �صاعة. ويكون معظم 

اأفراد  من  ال�صن  �صغرية  املنتجة  الفئة  من  ال�صحايا 

الرئي�صي  امل�صبب  هي  املرورية  والإ�صابات  املجتمع. 

العمرية  للفئة  ينت�صبون  الذين  الأ�صخا�ض  لدى  للوفاة 

للفئة  للوفاة  الثاين  امل�صبب  اأنها  �صنة، كما   )29–15(

 .)2 )اجلدول  �صنة   )44–30( و  �صنة   )14–5( العمرية 

الإ�صابات املرورية  الناجمة عن  الوفيات  ويعد معدل 

15–29 �صنة، الأعلى  يف الإقليم لدى الرجال يف �صن 

ال�صكان(.  من   100000 لكل  وفاة   34.2( العامل  يف 

عن  الناجتة  الإ�صابات  اأن  فنجد  الأطفال  لدى  اأما 

الت�صادمات املرورية هي اأكرث اأ�صكال الإ�صابة �صيوعًا 

ل�صيما لدى الأطفال الذكور ]7،6،5[. واإجماًل جند اأن 

يفوق  املرورية  الإ�صابات  عن  الناجمة  الوفيات  عدد 

ذاك الذي ينتج عن الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض مثل ال�صل 

ومر�ض الإيدز والعدوى بفريو�صه واملالريا )ال�صكل 2(.

امل�سدر: منظمة ال�سحة العاملية )2008(, العبء العاملي للمر�ص: حتديث 2004

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

ال�سكل 2 – الوفيات الناجمة عن الإ�سابات املرورية مقارنة بالوفيات الناجمة عن ال�سل واملالريا ومر�ص الإيدز والعدوى بفريو�سه, تقديرات 

اإقليم �رشق املتو�سط ل�سنة 2004, لكال اجلن�سني 

مر�ص الإيدز 

والعدوى بفريو�سه

الإ�سابات املرورية ال�سلاملالريا

�سبب الوفاة
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13التقرير الإقليمي عن حالة ال�سالمة على الطرق يف �رشق املتو�سط

من  مثال   – الطرق  ت�سادمات  عن  الناجمة  الإ�سابات  من  احلد  �ساأنها  من  الناجحة  املداخالت  الإطار1. 

جهمورية اإيران الإ�سالمية

اأطلقت جمهورية اإيران الإ�صالمية برناجمًا يحتوي على جمموعة من املداخالت ال�صاملة يف جمال ال�صالمة على الطرق يف �صنة 

2005. وكان هناك 3 مداخالت قائمة على الإنفاذ يف جمال قانون حزام الأمان، وقانون خوذات الدراجات البخارية، وقانون 

اإعالمية  حمالت  واإطالق  املرورية(  الدوريات  وت�صيري  ال�رشعة،  خمالفات  ل�صبط  كامريات  ا�صتخدام  )مثل  العام  املرور  حركة 

تثقيفية عب الإذاعة والتلفزة الوطنيني )من قبيل بث اأفالم ر�صوم متحركة لالأطفال، ولقاءات مع اخلباء، وبرامج تثقيفية حول 

ال�صالمة على الطرق(. ونفذت هذه املداخالت يف جميع مقاطعات البالد البالغ عددها 28 مقاطعة. وقد زاد م�صتوى الآليات )عدد 

املركبات امل�صجلة لكل 100000 ن�صمة( من 157 مركبة اآلية يف عام 2004 اإىل 230 مركبة اآلية يف عام 2007. وتناق�صت 

الثقة  0.83، بفا�صل  الأرجحية =  )ن�صبة   2007 �صنة  31.8 يف  اإىل   2004 �صنة  38.2 يف  ن�صمة من   100000 لكل  الوفيات 

95% = 0.82-0.85(، بينما تناق�صت الوفيات لكل 10000 مركبة من 24.2 يف �صنة 2004 اإىل 13.4 يف �صنة 2007 )ن�صبة 

الأرجحية= 0.56، بفا�صل ثقة 95%= 0.55-0.57(. وباملثل تناق�صت الإ�صابات املرورية لكل 100000 ن�صمة من 361.4 

الإ�صابات  وتناق�صت   )0.98-0.96  =  %95 ثقة  بفا�صل   ،0.97  = الأرجحية  )ن�صبة   2007 345.7 يف  اإىل   2004 �صنة  يف 

املرورية لكل 10000 مركبة من 227.6 يف �صنة 2004 اإىل 155.6 يف 2007 )ن�صبة الأرجحية= 0.68، بفا�صل ثقة %95= 

0.67-0.68( )ال�صكل 3( ]9[. 

العبء القت�سادي املرتتب على اإ�سابات 

الطرق يف اإقليم �رشق املتو�سط

تقدر التكلفة املبا�رشة لوفيات الطرق التي تتكبدها بلدان 

اأمريكي  دولر  بليون   7.5 مببلغ  املتو�صط  �رشق  اإقليم 

جمهورية  يف  اأجريت  درا�صة  اأ�صارت  وقد   .]8[ �صنويًا 

التي  املرورية  الإ�صابات  تكلفة  اأن  اإىل  الإ�صالمية  اإيران 

مليون   1234 تقريبًا  كانت  فقط  الريفية  الطرق  على  تقع 

يعادل  ما  وهو   1998-1997 الفرتة  يف  اأمريكي  دولر 

ويف   .]10[  )1 )الإطار  القومي  الناجت  اإجمايل  من   %1.9

 %2 الطرق مبا يعادل  الإ�صابات على  الأردن، تقدر تكلفة 

]11[. وبالرغم من   )2 من اإجمايل الناجت املحلي )الإطار 

البِيّنات املتوافرة التي ت�صري اإىل اأن الوقاية من الإ�صابات 

اإىل  توؤدي  اأن  �صاأنها  من  الطرق  ت�صادمات  عن  الناجمة 

يزال  ما  القت�صادية،  الناحية  من  هامة  مكا�صب  حتقيق 

الإنفاق العمومي على ال�صالمة على الطرق يف بلدان الإقليم 

منخف�صًا جداً ]12[. فعلى �صبيل املثال تنفق باك�صتان على 

دولراً   0.07 اإىل  ي�صل  �صئياًل  قدراً  الطرق  على  ال�صالمة 

اأمريكيًا لكل ن�صمة وهو ما يعادل 1% من الإنفاق العمومي 

على ال�صحة و0.2% من امليزانية الع�صكرية ]13[.
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الإطار2. التكلفة القت�سادية لالإ�سابات املرورية: مثال من الأردن

يف م�صعى لتقدير حجم وج�صامة الإ�صابات املرورية واأثرها على القت�صاد الأردين يف �صنة معينة، اأجري تقدير لها �صنة 1996. 

ومت تقدير تكلفة الوحدة للوفاة والإ�صابة والأ�رشار التي تلحق باملمتلكات والإجراءات التي تقوم بها ال�رشطة و�رشكات التاأمني، 

املرورية  للوفاة  الوحدة  تكلفة  بلغت  وقد  البالد.  تتكبدها  التي  الإجمالية  القت�صادية  للتكاليف  التقديرية  القيمة  كما ح�صبت 

واأدت  الإنتاجية.  القدرة  خ�صارة  اإىل  تعزى  كانت  منها   %59 اأمريكيًا(،  دولراً   56941 يعادل  ما  )اأي  اأردنيًا  ديناراً   46520

الإ�صابات املرورية ب�صكل جممل اإىل تكبد القت�صاد خ�صائر بلغت 103 مليون دينار اأردين )146 مليون دولر اأمريكي( وهذا 

يعادل 2% من الناجت املحلي الإجمايل. وكانت الت�صادمات املميتة، ون�صبتها 1.3% من كافة الت�صادمات، وراء 28% من التكلفة 

الكلية بينما كانت الت�صادمات التي اأحلقت اأ�رشاراً باملمتلكات، ون�صبتها 69% من جميع الت�صادمات، وراء 32% من التكلفة 

الكلية )ال�صكل 4(.   

الإطار3. التو�سيات املحددة ب�ساأن الوقاية من اإ�سابات الطرق واحلد منها, من التقرير العاملي عن الوقاية 

من الإ�سابات الناجمة عن حوادث املرور

1- ت�صمية موؤ�ص�صة حكومية رائدة لتوجيه اجلهود الوطنية املبذولة يف جمال ال�صالمة على الطرق.

2- تقييم م�صكلة الإ�صابات الناجمة عن ت�صادمات الطرق وال�صيا�صات والأطر املوؤ�ص�صية املت�صلة بها والقدرة على الوقاية من 

هذه الإ�صابات يف كل بلد. 

3- اإعداد ا�صرتاتيجية وخطة عمل وطنيتني لتوفري ال�صالمة على الطرق.

4- تخ�صي�ض املوارد املالية والب�رشية ال�رشورية للت�صدي للم�صكلة.

5- تنفيذ اإجراءات حمددة للوقاية من الت�صادمات على الطرق، والتقليل من الإ�صابات وعواقبها اإىل اأدنى حد، وتقييم اأثر هذه 

تاأثري  القيادة حتت  واحلد من  املالئمة؛  الزائدة وغري  ال�رشعة  احلد من  اإىل:  ترمي  تدابري  الإجراءات  ت�صمل هذه  الإجراءات. 

امل�صكرات، وزيادة ا�صتخدام خوذات الدراجات النارية، واأحزمة الأمان ومقيدات حركة الأطفال. 

6- دعم عملية تنمية القدرات الوطنية والتعاون الدويل.

ال�سكل 4. مكونات تكلفة الت�سادمات املرورية يف الأردن
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الإقليمي عن  التقرير  الغر�ص من   3-1

ال�سالمة على الطرق ونطاقه

على  الت�صادمات  عن  الناجمة  الإ�صابات  من  الوقاية 

على  املتحدة  الأمم  اأعمال  جدول  على  كانت  الطرق 

هذه  اكت�صبت  وقد  املا�صية.  ال�صتني  ال�صنوات  مدى 

من  الوقاية  ق�صم  اإن�صاء  مع  القوة  من  املزيد  اجلهود 

العاملية خالل  ال�صحة  منظمة  والعنف يف  الإ�صابات 

العاملي  التقرير  اأدى  املا�صي. ويف وقت لحق،  العقد 

عن الوقاية من الإ�صابات الناجمة عن حوادث املرور 

الدويل  والبنك  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأ�صدرته  الذي 

واتفاقه  الدويل  املجتمع  تركيز  اإىل   2004 عام  يف 

على طريقة للم�صي قدمًا. وقدم التقرير �صت تو�صيات 

حمددة للبلدان الأع�صاء من اأجل الوقاية من الإ�صابات 

العديد من  اأفاد  وقد   .)3 )الإطار  منها  واحلد  املرورية 

�رشق  اإقليم  بلدان  من  العديد  ذلك  يف  مبا  البلدان، 

املتو�صط، عن اعتمادها لقرارات الأمم املتحدة وجدول 

مدى  على  الطرق  على  بال�صالمة  اخلا�ض  اأعمالها 

اأولوياتها  ال�صنوات اخلم�ض املا�صية، وقيامها بتحديد 

من  الوقاية  على  والعمل  الوطنية،  دون  اأو  الوطنية 

الإ�صابات املرورية على خمتلف الأ�صعدة.

عن  �صاملة  معلومات  توفر  مل  الإقليم  بلدان  معظم 

اجلوانب املختلفة مل�صاألة الوقاية من الت�صادمات على 

من  كان  امل�صتقبلية  الأولويات  حتديد  وبغية  الطرق. 

البلدان،  اتخذتها  التي  للمبادرات  تقييم  اإجراء  املحتم 

التقييم  لهذا  كان  وقد  عنها.  كمي  بت�صور  واخلروج 

من  للعديد  املتو�صط  �رشق  اإقليم  لبلدان  ق�صوى  اأهمية 

الأ�صباب:

1- من املعروف اأن الإ�صابات املرورية ت�صهم اإ�صهامًا 

كبرياً يف عبء املر�ض يف الإقليم، فهذا الإقليم لديه 

الفئة  يف  الرجال  بني  الطرق  لوفيات  معدل  اأعلى 

العمرية 15-29 �صنة.

�رشق  اإقليم  يف  املرورية  الإ�صابات  توزع  كان   -2

العامل  اأقاليم  من  غريه  عن  خمتلفًا  املتو�صط 

يف  املرورية  الوفيات  معدلت  اأن  اإذ  الأخرى، 

اأعلى من  كانت  الإقليم  الدخل يف  مرتفعة  البلدان 

البلدان ذات الدخل املنخف�ض واملتو�صط يف الإقليم 

الأخرى  الأقاليم  يف  الدخل  مرتفعة  البلدان  ومن 

.]14[
من  الوقاية  حول  جترى  التي  الأبحاث  تزال  ما   -  3

معظم  يف  بدائية  منها  واحلد  املرورية  الإ�صابات 

بلدان الإقليم.

الهامة  العوامل  عن  بيانات  اأي  تقدمي  اأبداً  يتم  مل   -4

امل�صاهمة يف م�صكلة ت�صادمات الطرق، ولعل ذلك 

قطاع  يف  الهيئات  من  العديد  انخراط  اإىل  مرده 

هيكل  وجود  وعدم  الأع�صاء،  البلدان  يف  النقل 

لدعم التعاون بني خمتلف القطاعات يف العديد من 

البلدان.

وقد رمى التقرير العاملي عن حالة ال�صالمة على الطرق 

اإىل حتقيق الأغرا�ض التالية:

تقييم حالة ال�صالمة على الطرق يف جميع البلدان  	•
با�صتخدام  العاملية،  ال�صحة  منظمة  يف  الأع�صاء 

على  ال�صالمة  موؤ�رشات  من  اأ�صا�صية  جمموعة 

الطرق، ومنهجية مقي�صة وموحدة.

ال�صالمة  الثغرات املوجودة يف جمال  اإىل  الإ�صارة  	•
على الطرق.

الرئي�صية  الأولويات  حتديد  يف  البلدان  م�صاعدة  	•
على  ال�صالمة  اأن�صطة  وحتفيز  وت�صجيع  للتدخل 

الطرق على ال�صعيد الوطني.
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التقرير الإقليمي عن حالة ال�صالمة على الطرق يف �رشق املتو�صط

التقرير العاملي عن حالة ال�صالمة على الطرق

قاعدة واحدة من البيانات الوطنية 

اجتماع التوافق الوطني

اإجراء مقابالت مع م�صاركني ميثلون جمموعة متعددة القطاعات من الوزارات )ال�صحة، ال�رشطة، النقل،.. اإلخ(، 

واملنظمات غري احلكومية، والأكادمييني

من�صق البيانات الوطني يف كل بلد/ منطقة

التن�صيق على امل�صتوى العاملي والإقليمي

2-1 ا�سرتاتيجية جمع البيانات

منظمة  بداأت   2007 �صنة  من  اآب/اأغ�صط�ض  �صهر  يف 

حالة  عن  العاملى  التقرير  اإعداد  يف  العاملية  ال�صحة 

ا�صتبيان  اإعداد  اأوىل مت  الطرق. وكخطوة  ال�صالمة على 

ذاتي ال�صتكمال، تتوافر ن�صخة كاملة منه مع ترجمتها 

العربية على العنوان الإلكرتوين التايل:

www.who.int/violence_injury_prevention/road_
safety_status/2009

ت�صمية وتدريب  امل�صاركة، مت  البلدان  بلد من  ويف كل 

بتي�صري  املن�صق  هذا  وقام  للبيانات.  وطني  من�صق 

ثمانية  اإىل  �صتة  من  جمموعة  ي�صم  توافقي  اجتماع 

اإىل  ينتمون  الطرق  على  ال�صالمة  جمال  يف  خباء 

)وزارة  وال�رشطة  والنقل  كال�صحة  خمتلفة؛  قطاعات 

على  عالوة  احلكومية،  غري  واملنظمات  الداخلية(، 

ال�صالمة  جمال  يف  عاملني  اآخرين  واأفراد  اأكادمييني 

الأقاليم،  بقية  ما جرى يف  الطرق. وعلى خالف  على 

جرى ا�صتكمال ال�صتبيان يف بلدان اإقليم �رشق املتو�صط 

امل�صاركني  مع  �صخ�صية  مقابالت  اإجراء  خالل  من 

)ال�صكل 5(.   

املنهجية

ال�سكل 5: ا�سرتاتيجية جمع البيانات

2
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عدد البلدان التي كان لديها ممثلون القطاعات

م�ساركون يف امل�سح عن هذا القطاع

%

1158املوؤ�س�سة الرائدة

526النقل

1789ال�سحة

842�رشطة املرور/وزارة الداخلية

632موؤ�س�سة تعليمية/بحثية

1263جهات حكومية اأخرى

842جهات اأخرى/منظمات غري حكومية 

اجلدول 3. القطاعات املمثلة يف امل�سح يف البلدان الأع�ساء

املتو�صط  �رشق  اإقليم  يف  جرى  الذي  امل�صح  يف  �صارك 

19 بلداً من اأ�صل 21 بلداً ع�صواً، والأر�ض الفل�صطينية 

ت�صمان  اللتان  وال�صومال  جيبوتي  وكانت  املحتلة. 

مل  اللذين  الوحيدين  البلدين  الإقليم  �صكان  من   %1.7

ي�صاركا يف امل�صح.  

ال�صاأن  اأ�صحاب  جميع  لإ�رشاك  �صعي  هناك  كان 

 3 اجلدول  ويلخ�ض  امل�صح.  هذا  يف  املعنية  والقطاعات 

قدمت  التي  بلداً  الل19  بني  ومن  امل�صاركة.  القطاعات 

بلداً   17 اأن  نرى  امل�صح،  يف  امل�صاركني  عن  التفا�صيل 

ال�صحة،  قطاع  عن  ممثلني  ي�صم  فريقها  كان   )%89( 

و5 بلدان فقط )26%( �صم فريقها ممثلني عن قطاع النقل. 

2-2 معاجلة البيانات وحتليلها

اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  يف  البيانات  اإدخال  جرى 

مت  كما  تنقيتها،  ثم  ومن  )النرتنت(،  ال�صابكة  على 

الدقة والت�صاق وامل�صداقية  فح�ض كل �صوؤال ل�صمان 

يف البيانات.

ومنطقة  بلداً  ع�رشين  اأ�صل  من  فقط  ثالثة  اأن  تبني 

متتلك  املتو�صط،  �رشق  اإقليم  عن  امل�صح  يف  م�صاركة 

اأكب  املدنية  الأحوال  بيانات �صجالت  ا�صتكمال  معدل 

من اأو ي�صاوي 85%، ون�صبة امل�صببات اخلارجية للوفاة 

اأقل  حمدد«  غري  »ال�صبب  براموز  ترميزها  جرى  التي 

من 30%. ومت ح�صاب تقدير الوفيات املرورية للبلدان 

الأخرى اعتماداً على منوذج اإح�صائي ي�صتخدم منوذج 

من  مزيد  على  لالطالع  احلد.  ثنائي  ال�صلبي  التحوف 

زيارة  برجاء  امل�صتخدمة  املنهجية  حول  التفا�صيل 

العنوان الإلكرتوين التايل:

www.who.int/injury_violence_prevention/road_
safety_status/2009

الواردة  اجلداول  من  البيانات  بع�ض  ا�صتخراج  جرى 

يف  الواردة  غري  البيانات  اأما  العاملي.  التقرير  يف 

التقريرالعاملي  فتم احل�صول عليها من خالل الإطالع 

بلدان  خمتلف  يف  ا�صتكملت  التي  ال�صتبيانات  على 

حتليل  اإعادة  واإجراء  امل�صح،  يف  امل�صاركة  الإقليم 

الت�صال باملبلغني  الواردة فيها. كما جرى  للبيانات 

العاملية  ال�صحة  منظمة  ات�صال  و�صباط  الرئي�صيني 

مزيد  على  للح�صول  بالإ�صابات،  املعنيني  القطريني 

باإنفاذ  املعنية  لالأ�صئلة  وبالن�صبة  املعلومات.  من 

م�صاوية  كانت  التي  النتيجة  اعتبار  مت  القوانني، 

بحث  اأجري  كما  فعال.  اإنفاذ  مبثابة  اأكرث  اأو  ل�صبعة 

حول بيانات الإ�صابات الناجمة عن الت�صادمات على 

الطرق يف املطبوعات ال�صادرة عن الإقليم، حيث جرى 

الإ�صارة اإليها يف م�رشد املراجع عند ال�رشورة. وجرى 

البحث اأي�صًا يف التقارير الأخرى ال�صادرة عن منظمة 

ال�صحة العاملية و التطرق لها اأثناء النقا�ض )ملزيد من 

التفا�صيل حول البيانات، انظر امللحق الإح�صائي(. 
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3-1 حجم الإ�سابات الناجمة عن 

ت�سادمات الطرق

نظرة عامة

البلدان  اأن  نتبني  املنمذجة1  التقديرات  اإىل  ا�صتناداً 

�رشق  اإقليم  يف  الدخل  ومتو�صطة  الدخل  مرتفعة 

عن  الناجمة  للوفيات  معدلت  اأعلى  لديها  املتو�صط 

الإ�صابات املرورية )لكل 100000 ن�صمة( يف العامل. 

ويت�صارك اإقليم �رشق املتو�صط مع نظريه الأفريقي يف 

معدل  اأعلى  على  ا�صتحواذهما  وهي  األ  موؤ�صفة  �صمة 

لكل   32( املرورية  الإ�صابات  عن  الناجمة  للوفيات 

100000 ن�صمة( يف العامل )اجلدول 4(.

التي  الوفيات  جميع  من  بب%24  باك�صتان  وت�صهم 

تقع يف الإقليم. وب�صكل يت�صق مع ح�صتها من التعداد 

باك�صتان  اأن  جند  الإقليم  يف  الإجمايل  ال�صكاين 

جميعًا  تخت�ض  وم�رش  الإ�صالمية  اإيران  وجمهورية 

عن  الناجمة  الوفيات  جميع  من   %60 بحوايل 

ت�صادمات الطرق يف الإقليم.

اأعلى معدلت  متتلك بلدان الإقليم ذات الدخل املرتفع 

للوفيات الناجمة عن الإ�صابات املرورية اإذا ما قورنت 

التقديري  الوفيات  فمعدل  العامل.  يف  اآخر  اإقليم  باأي 

معدل  �صعفي  من  اأعلى  100000ن�صمة(  لكل   28.5(

الإقليم الثاين الأعلى الذي يليه وهو اإقليم الأمريكيتني، 

الأوروبي  الإقليم  يف  امل�صجل  املعدل  اأ�صعاف  واأربعة 

من  وبالرغم   .)6 )ال�صكل  الهادي  املحيط  غرب  واإقليم 

الذين يعي�صون يف  الأفراد  اإجمايل  3.3 % فقط من  اأن 

بلدان ذات دخل مرتفع يف العامل هم من �صكان الإقليم، 

و1.7% من جممل مركبات البلدان ذات الدخل املرتفع 

يف العامل م�صجلة يف الإقليم، فاإن هذا الإقليم م�صوؤول 

عن 9.1% من جميع الوفيات التي تقع يف بلدان العامل 

ذات الدخل املرتفع.

العامل  يف  الوحيد  الإقليم  هو  املتو�صط  �رشق  اإقليم  اإن 

ذات  بلدانه  يف  املرورية  الوفيات  معدلت  تزيد  الذي 

الدخل املرتفع عن مثيلتها يف بلدان الإقليم ذات الدخل 

املنخف�ض. ويقع 3 من اأ�صل 5 بلدان ذات دخل مرتفع 

اإقليم �رشق  اأعلى معدلت للوفيات املرورية يف  لديها 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  )الإمارات  املتو�صط 

الدخل  م�صتوى  التفاوت بني  اإن هذا  ال�صعودية وقطر(. 

ال�صوء على حقيقة الزدياد  وال�صالمة املرورية ي�صلط 

ال�رشيع واحلديث العهد ن�صبيًا يف الدخل لدى الكثري من 

البلدان، حيث فاق التطور ال�رشيع للبنية الأ�صا�صية، منو 

نظم ال�صالمة. 

النتائج

اجلدول 4. معدلت الوفيات الناجمة عن ت�سادمات الطرق يف اإقليم �رشق املتو�سط )لكل 100000 ن�سمة( مقارنة مع التقديرات العاملية

الإجمايلبلدان منخف�سة الدخلبلدان متو�سطة الدخلبلدان مرتفعة الدخل 

العامل�رشق املتو�سطالعامل�رشق املتو�سطالعامل�رشق املتو�سطالعامل�رشق املتو�سط

معدلت 

الوفيات 

املنمذجة

2910362028223219

1 مت اللجوء اإىل منذجة البيانات للتعوي�ض عن الق�صور يف الإبالغ عن البيانات لدى البلدان وعن عدم وجود تعريف موحد للوفيات   

    املرورية وا�صتخدام م�صادر خمتلفة للبيانات والتفاوت يف جودة نظم الإبالغ.  
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يعي�ض  والتي  املتو�صط،  الدخل  ذات  الإقليم  بلدان  اأما 

الدخل  ذات  البلدان  �صكان  اإجمايل  من   %9.6 فيها 

جممل  من  بب%17.6  فت�صهم  العامل،  يف  املتو�صط 

هذه.  العامل  بلدان  يف  تقع  التي  املرورية  الوفيات 

ن�صمة   100000 لكل   %35.8 البالغ  الوفيات  ومعدل 

الدخل  ذات  م�رش،  اإن  العامل.  يف  الأعلى  جمدداً  هو 

يف  الوفيات  معدلت  اأعلى  من  واحداً  لديها  املتو�صط، 

العامل )ال�صكل 7(. 

�رشق  اإقليم  يف  املرورية  الوفيات  من   %80 وتقع 

الأ�صباب  اأحد  ولعل   .)8 )ال�صكل  الذكور  بني  املتو�صط 

اأقل  ب�صكل  الإناث  تعر�ض  هو  ذلك  وراء  املحتملة 

املركبات  يقدن  ما  عادة  لأنهن  نظراً  الطريق  لأخطار 

مع  مقارنة  الإقليم  هذا  يف  الرجال  من  اأقل  ب�صورة 

الأقاليم الأخرى. 

٠
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فئات  بح�سب  املرورية  الوفيات 

م�ستخدمي الطرق

ما الذي نعرفه عن هذه امل�سكلة؟

)امل�صاة،  للمخاطر  املعر�صني  الطريق  م�صتخدمي  اإن 

الآلية   وغري  الآلية  الدراجات  وم�صتخدمو  والدراجون، 

من   %46 ميثلون  عجالت(  الثالث  اأو  العجلتني  ذات 

جممل الوفيات املرورية يف العامل، وما ي�صل اإىل %80 

من الوفيات يف بع�ض الفئات. ويف الكثري من البلدان 

يتعر�ض م�صتخدمو الطريق املعر�صون للمخاطر للعديد 

 .]15[ الطرق  وبناء  تخطيط  �صوء  نتيجة  الأخطار  من 

ومن �صاأن بع�ض املداخالت الفعالة مثل اإنفاذ قوانني 

اإ�صابات  من   %60 متنع  اأن  الدراجات  خوذات  ارتداء 

الراأ�ض ]16[. 

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

بناًء على البيانات املح�صلة من 10 بلدان فقط، نتبني 

�صاغلي  بني  وقعت  قد  الوفيات  جميع  من   %56 اأن 

املركبات الآلية ذات الأربع عجالت )ال�صكل 9(. وتغدو 

املرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  يف  اأعلى  الن�صبة  هذه 

يف  وقع  قد  الوفيات  من  تقريبًا   %66 اأن  جند  حيث 

املعر�صون  الطرق  م�صتخدمو  وميثل  املجموعة.  هذه 

للمخاطر ما يقرب من 32% من جميع الوفيات، حيث 

العجلتني  ذات  الآلية  الدراجات  وممتطو  امل�صاة  ي�صكل 

والثالث عجالت والدراجون )ركاب الدراجات الهوائية( 

الرتتيب  املرورية على  الوفيات  22%، و5%، و5% من 

)اجلدول 5(.

ال�سكل 8. ن�سبة الوفيات املرورية لدى الذكور والإناث

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

٪٠ ٪٢٠ ٪٤٠ ٪٦٠ ٪٨٠ ٪١٠٠

 اليمن

الأر�ص الفل�سطينية املحتلة

الإمارات العربية املتحدة

تون�ص

ال�سودان

ال�سعودية

قطر

عمان

املغرب

اجلماهريية العربية الليبية

لبنان

الكويت

الأردن

العراق

جمهورية اإيران الإ�سالمية

م�رش

البحرين

اأفغان�ستان

الذكورالإناث

الإمارات العربية املتحدة

�سائق/ركاب املركبات ذات الأربع عجالت  �سائق/ركاب الدراجات الآلية  ذات العجلتني والثالث عجالت

الدراجونامل�ساة

اآخرون/غري حمدد

ال�سودان

املغرب

الأردن

م�رش

ال�سكل 9 – ن�سبة الوفيات املنمذجة تبعًا مل�ستخدمي الطرق )%(
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بلدان مرتفعة الدخلبلدان متو�سطة الدخلبلدان منخف�سة الدخلنوع املركبة

املركبات الآلية ذات الأربع 

عجالت
31.254.473.8

الدراجات الآلية ذات 

العجلتني وذات الثالث 

عجالت

46.822.30.8

احلافالت ال�سغرية/ 

ال�ساحنات ال�سغرية/ املركبة 

املغطاة/ مركبات اجليب 

12.27.515.9

4.18.96.3ال�ساحنات

5.71.41.8احلافالت )البا�سات(

0.00.40.0املركبات غري الآلية

0.05.21.5اأخرى

بلدان متو�سطة الدخلبلدان مرتفعة الدخلكافة البلدان

�ساغلو املركبات ذات الأربع 

عجالت )ال�سائق والركاب(
566651

ممتطو الدراجات البخارية 

ذات العجلتني اأو الثالث 

عجالت

546

5112الدراجون

221924امل�ساة

12017اآخرون/غري حمدد

اجلدول 5. الن�سبة املئوية للوفيات بني فئات م�ستخدمي الطرق يف اإقليم �رشق املتو�سط*

اجلدول 6. الن�سبة املئوية للمركبات يف بلدان اإقليم �رشق املتو�سط

* ل تتوافر بيانات عن البلدان ذات الدخل املنخف�ص 

املنخف�ض  الدخل  ذات  البلدان  من  البيانات  غياب  اإن 

الذكر.  ي�صتحق  اأمر  واليمن  واأفغان�صتان  باك�صتان  مثل 

الوفيات  عبء  من   %33 تتحمل  الثالثة  البلدان  فهذه 

املرورية يف الإقليم. 

للخطر،  التعر�ض  وبالتايل  املركبات،  توزع  ويتفاوت 

ففي  للبلدان.  القت�صادي  للو�صع  تبعًا  كبرياً  تفاوتًا 

والثالث  العجلتني  ذات  الآلية  الدرجات  اأن  حني 

عجالت ت�صكل تقريبًا ن�صف العدد الإجمايل للمركبات 

فاإن  املنخف�ض،  الدخل  ذات  البلدان  يف  باأنواعها 

اأعدادها تقل عن 1% يف البلدان ذات الدخل املرتفع يف 

اإقليم �رشق املتو�صط )اجلدول 6(. ومن الأرجح اأن يزيد 

من  املنخف�ض  الدخل  ذات  البلدان  البيانات من  توافر 

اإجمايل عدد الإ�صابات بني امل�صاة وممتطي الدراجات 

ذات العجلتني والثالث عجالت يف الإقليم، ب�صبب العدد 

اإدارة  املرتفع للمركبات ال�صغرية غري املحمية، و�صوء 

الطرق يف هذه البلدان.

ما الذي ميكن عمله؟

هما  وامل�صاة  والركاب(  )ال�صائق  ال�صيارات  �صاغلي  اإن 

الطرق  على  الت�صادمات  خلطر  معر�صتان  جمموعتان 

ت�صتهدف  التي  واملداخالت  الإقليم.  يف  كبري  ب�صكل 

حدود  عند  ال�رشعة  �صبط  مثل  املجموعتني،  هاتني 

معينة، وا�صتخدام حزام الأمان ومقيدات حركة الطفل، 

ت�صتاأهل  اإجراءات  هي  املركبات،  عن  امل�صاة  وف�صل 

من  البيانات  جمع  مبكان  الأهمية  ومن  فيها.  النظر 

لتحديد دور  الإقليم  املنخف�ض يف  الدخل  ذات  البلدان 

يف  عجالت  والثالث  العجلتني  ذات  الآلية   الدراجات 

الت�صبب بالإ�صابات املرورية يف هذه البلدان. 

ال�سالمة             اإنفاذ ت�رشيعات  3-2 م�ستوى 

على الطرق

�صبط ال�رشعة

ما الذي نعرفه عن هذه امل�سكلة؟

الت�صادم،  خطر  بارتفاع  ال�رشعة  زيادة  تقرتن  	•
اأن  الدرا�صات  اإحدى  اأظهرت  املثال  �صبيل  فعلى 

كم/�صاعة   1 مبقدار  ال�رشعة  يف  الزيادة   متو�صط 

ت�صادم  وقوع  خطر  يف   %3 زيادة  مع  ترتافق 

يوؤدي اإىل الإ�صابة ]17[.
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اجلدول 7. البلدان التي تعتمد حدوداً يف املناطق احل�رشية �رشعة م�ساوية ل 50 كم/�ساعة اأو اأقل

مبعدل  للموت  امل�صاة  اأحد  تعر�ض  احتمال  يرتفع  	•
ثمانية اأمثال مع ازدياد تاأثري �رشعة ال�صيارة من 

30 كم/ �صاعة اإىل 50 كم/ �صاعة ]18[.

على  ال�صالمة  حالة  عن  العاملي  التقرير  اأو�صى  	•
الطرق  على  ال�رشعة  حدود  تتعدى  ل  باأن  الطرق 

اأن  كذلك  الأهمية  ومن  �صاعة.  كم/   50 احل�رشية 

هذه  تخف�ض  اأن  املحلية  ال�صلطات  بو�صع  يكون 

احلدود اإىل قيم اأقل تبعًا لأمناط ال�صتخدام املحلي 

للطرق.

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

40% فقط )ن= 8( من بلدان اإقليم �رشق املتو�صط لديها 

كم/  50 تعادل  احل�رشية  الطرق  على  لل�رشعة  حدود 

ولبنان،  )العراق،  بلدان  اأربعة  واأفادت  اأقل.  اأو  �صاعة 

فيها  احل�رشية  ال�رشعات  حدود  باأن  وقطر(  وعمان، 

اأعلى من 90 كم/�صاعة.

اأما حدود ال�رشعة على الطرق الريفية2 يف معظم بلدان 

الإقليم فقد تراوحت بني 50 اإىل 90 كم/�صاعة، بينما 

اأعلى  وعمان  واملغرب،  الأردن،  يف  احلدود  تلك  كانت 

فقط  الإقليم  بلدان  ن�صف  وي�صمح  كم/�صاعة.   90 من 

امل�صتوى  على  ال�رشعات  حدود  بتعديل   )20 من   11(

املحلي  ولي�ض على امل�صتوى الوطني ) اجلدول 7(.

َبَلدان اثنان فقط من اأ�صل 21 بلداً اأفادت باأن تقييمها 

الذاتي لفعالية اإنفاذ قوانني ال�رشعة عمومًا يعادل 7 اأو 

اأكرث على مقيا�ض من �صفر اإىل 10.

ال�رشعة الق�سوىالبلد/ املنطقة

على الطرق احل�رشية )كم/

�ساعة(

على الطرق الريفية )كم/

�ساعة(

5090اأفغان�ستان

5080البحرين

5060جمهورية اإيران الإ�سالمية 

4580الكويت

5070اجلماهريية العربية الليبية

…50ال�سودان

5050تون�ص

5080الأر�ص الفل�سطينية املحتلة

2 قد تتبنى البلدان تعاريف خمتلفة للطرق الريفية، غري اأن درا�صة للجنة القت�صادية والجتماعية لآ�صيا واملحيط الهادئ تَعرف الطرق 

الريفية باأنها تلك التي ت�صل بني القرى والأ�صواق اأو بينها وبني اأقرب طريق من فئة اأعلى، كما اأنها تلك الطرق التي تخدم املزارع 

ب�صكل مبا�رش.
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الإطار 4. ا�ستخدام حزام الأمان يقلل من الإ�سابات الناجمة عن ت�سادمات الطرق – بّينة من الإقليم

اأظهر بحث اأجري �صنة 1992 يف الإمارات العربية املتحدة على 706 من ال�صائقني  مت اإدخالهم ق�صم الطواريء ب�صبب الإ�صابات 

ومعدل   ،%10.5 كان  ال�صائقني  قبل  من  الأمان  حلزام  »امل�صتمر«  ال�صتخدام  معدل  اأن  الطرق  على  ت�صادمات  عن  الناجمة 

ال�صتخدام »املتكرر )متقطع(« حلزام الأمان كان 5.8%. وقد اأظهرت الدرا�صة ال�صرتجاعية املعتمدة  على اللقاءات حدوث تراجع 

يف اأعداد الإ�صابات املرورية نتيجة ل�صتخدام حزام الأمان. وكان ال�صائقون الذين مل يكونوا ي�صتخدمون حزام الأمان عر�صة 

للخطر مبقدار ال�صعف مقارنة مع ال�صائقني الذين كانوا ي�صتخدمونه. كما اأن غالبية املر�صى اأفادت اأن اأحزمة الأمان هي اأف�صل 

و�صيلة للوقاية من جميع الإ�صابات )62.1%( والإ�صابات الوخيمة )29.1%( الناجمة عن ت�صادمات الطرق، وكان هنالك تاأييد 

قوي جلعل ا�صتخدام اأحزمة الأمان اإلزامي )%56( ]22[.

ما الذي ميكن فعله؟

لل�رشعة  البلدان الأع�صاء تبّني حدوداً  ينبغى على  	•
وذلك  املعروفة  ال�صالمة  معايري  مع  مت�صقة  تكون 

مراعاة  مع  واملحلي  الوطني  ال�صعيدين  على 

البنية التحتية للطرق.

التحتية  للبنية  ال�رشيعة  التنمية  تكون  اأن  ينبغي  	•
للطرق يف الكثري من بلدان الإقليم مرتبطة باإدماج 

معامل ال�صالمة عند ت�صميم الطرق.

خالل  من  ال�رشعة  حدود  قوانني  اإنفاذ  ينبغي  	•
بال�رشعات  اللتزام  ك�صف  اأجهزة  ا�صتعمال 

املحددة.

اإدارات  اأو  املحلية  الإدارات  اإعطاء  ينبغي  	•
والدعم  واملوارد  ال�صالحيات  املقاطعات  

الرامية  التدابري  تنفيذ  من  تتمكن  لكي  ال�صيا�صي 

م�صتويات  اإىل  لل�رشعة  الق�صوى  احلدود  تقليل  اإىل 

مت�صقة مع متطلبات ال�صالمة املحلية.

اإذا  فعالية  اأكرث  واإنفاذها  القوانني  تغدو  اأن  ميكن  	•
للتوعية  موجهة  عمومية  حمالت  مع  ترافقت  ما 

والتثقيف حول التاأثريات ال�صائرة  لتجاوز حدود 

ال�رشعة الق�صوى واأ�صباب اإنفاذ هذه احلدود.

حزام الأمان

ما الذي نعرفه عن هذه امل�سكلة؟

التدابري  اأكرث  اأحد  هو  الأمان  حزام  ا�صتخدام  اإن  	•
فعالية يف احلد من الإ�صابات املميتة وغري املميتة 

الناجمة عن ت�صادمات الطرق )الإطار 4(. 

من  الوفاة  خطر  الأمان  حزام  ا�صتخدام  يقلل  	•
والإ�صابات   ،%65  –  40 مبقدار  الت�صادم  جراء 

ومن   ،%65  –  43 مبقدار  والوخيمة  املتو�صطة   

جميع الإ�صابات مبقدار 40 – %50.

اأو  الوفاة  خطر  من  الأمان  حزام  ا�صتخدام  يقلل  	•
مروري  ت�صادم  يف  خطرية  لإ�صابات  التعر�ض 

الأمامية،  املقاعد  ركاب  لدى   %50–40 بحوايل 

اخللفية  املقاعد  ركاب  لدى  و%75-25 

  .]21،20،19[

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

اأفغان�صتان  با�صتثناء  تقريبًا  الإقليم  بلدان  جميع  اإن 

اإل  الأمان.  حزام  ب�صاأن  وطنية  قوانني  لديها  واليمن 

قانون  ي�صمل   )%30( فقط  منها  بلدان  �صتة  يف  اأنه 

)ال�صائق  املركبة  �صاغلي  جميع  الوطني  الأمان  حزام 

والركاب(.

من الأمان  حزام  ا�صتخدام  معدلت  توافرت   وقد 

11 بلداً فقط. ويف املقاعد الأمامية )ال�صائق اأو الركاب( 

يف   ،%5 من  الأمان  حزام  ا�صتخدام  معدلت  تراوحت 

اجلماهريية العربية الليبية اإىل 95% يف عمان. واأفاد 

الأمان  اأحزمة  ا�صتخدام  اثنان فقط عن معدلت  بلدان 

لدى ركاب املقاعد اخللفية، وهما عمان )1%( واملغرب 

)19%(. ويف بلد واحد فقط يف الإقليم فاق معدل ارتداء 

حزام الأمان 90% )اجلدول 8(.

اإن فعالية اإنفاذ قوانني حزام الأمان �صعيفة يف غالبية 

نتيجة  كانت  الإقليم  بلدان  ن�صف  ففي  الإقليم،  بلدان 

7 درجات على مقيا�ض  اأقل من  القانون  اإنفاذ  فعالية 

من �صفر اإىل 10. 
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 املعدل الوطني ل�ستخدام حزام الأمانالبلد

22%البحرين

70% من قبل ال�سائقني فقطم�رش

75% - 80%جمهورية اإيران الإ�سالمية 

الأردن
 65% من قبل ال�سائقني فقط؛ 10% من قبل ركاب املقاعد

الأمامية

15%لبنان

5%اجلماهريية العربية الليبية

75% يف املقاعد الأمامية؛ 19% يف املقاعد اخللفيةاملغرب

95% يف املقاعد الأمامية؛ 1% يف املقاعد اخللفيةعمان

50% يف املقاعد الأماميةقطر

81% يف املقاعد الأماميةاجلمهورية العربية ال�سورية

61% يف املقاعد الأماميةالإمارات العربية املتحدة

اجلدول 8. معدلت ا�ستخدام حزام الأمان لدى ال�سائقني وركاب املقاعد الأمامية يف اإقليم �رشق املتو�سط
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ما الذي ميكن فعله؟

�رشق  اإقليم  يف  تقريبًا  املرورية  الوفيات  ن�صف  	•
ذات  الآلية  املركبات  �صاغلي  بني  تقع  املتو�صط 

اأمراً  الأمان  ا�صتخدام حزام  الأربع عجالت. وجعل 

اإلزاميًا يف املقاعد الأمامية واخللفية من املركبة 

ينقذ  باأن  كفيل  تهاون  دون  من  الأمر  هذا  واإنفاذ 

ن�صبة من هذه الوفيات ت�صل حتى %50.

ينبغي على جميع البلدان �صن القوانني التي توجب  	•
ا�صتخدام  والركاب(  )ال�صائق  ال�صيارة  �صاغلي  على 

اأحزمة الأمان يف املقاعد الأمامية واخللفية معًا. 

هذه  اإنفاذ  جهود  تعزيز  البلدان  على  ينبغي  كما  	•
القوانني.

ا�ستخدام مقيِّدات حركة الأطفال

ما الذي نعرفه عن هذه امل�سكلة؟

الطرق  ت�صادمات  عن  الناجمة  الإ�صابات  اإن  	•
الأطفال  لوفاة  املوؤدية  الأ�صباب  اأبرز  ثاين  هي 

ميوت  حيث   ،)9 )اجلدول  عامًا   14–5 �صن  يف 

 100000 لكل   18.3 مبعدل  �صنويًا  الأطفال 

املرتفع  الدخل  ذات  الإقليم  بلدان  يف   ن�صمة 

و17.4 لكل 100000 ن�صمة يف بلدان الإقليم ذات 

الدخل املتو�صط واملنخف�ض. كما تت�صبب الإ�صابات 

نف�صية غري  الأطفال من ر�صوح  املرورية مبعاناة 

لفقدان  اأو  لالإ�صابة  تعر�صهم  عن  ناجمة  مبا�رشة 

اأحد الأبوين نتيجة الإ�صابات.

الأطفال  حركة  ملقيدات  ال�صحيح  ال�صتخدام  اإن  	•
بني  الوفيات  من  يقلل  اأن  �صاأنه  من  ال�صيارة  يف 

مبقدار  الأطفال  �صغار  وبني   %70 مبقدار  الر�صع 

.]18[ %80

يف  املقيدين  غري  الأطفال  اإدخال  احتمال  اإن  	•
لالإ�صابات  تعر�صهم  نتيجة  للم�صت�صفى  ال�صيارة 

بالأطفال  مقارنة  مرات  ثالث  اأكب  املرورية 

مقيدي احلركة ]23[.

اإن اإنفاذ القوانني التي جتعل من ا�صتخدام مقيدات  	•
�صاأنه  من  اإلزاميًا  اأمراً  ال�صيارة  يف  الأطفال  حركة 

اأن يزيد من معدل ا�صتخدام هذه املقيدات.

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

 20 اأ�صل  من  فقط  بلدين  اأن  نتبني  امل�صح  لهذا  وفقًا 

بلدانًا �صملها امل�صح لديها قوانني ب�صاأن مقيدات حركة 

الأطفال )ال�صكل 10( مقارنة مع املعدل العاملي للبلدان 

التي متتلك مثل هذه القوانني )حوايل الن�صف من بلدان 

العامل(. ويف هذين البلدين كانت فعالية قوانني مقيدات 

العربية  اململكة  حالة  يف  �صعيفة.  الأطفال  حركة 

درجات   3 من  باأقل  الإنفاذ  فعالية  �صنفت  ال�صعودية 

على مقيا�ض من �صفر اإىل 10 من قبل جميع املجيبني 

اأما يف حالة الأر�ض الفل�صطينية املحتلة فاإن  للم�صح، 

اإنفاذ  امل�صح �صنفوا  8 م�صاركني يف  اأ�صل  2 فقط من 

قانون مقيدات احلركة باأكرث من 7 درجات. 

ما الذي ميكن فعله؟

تلزم  قوانني  �صن  البلدان  جميع  على  ينبغي  	•
با�صتخدام مقيدات الأطفال. 

القوانني،  هذه  مثل  بها  يوجد  التي  البلدان  يف  	•
ال�رشطة  قبل  من  القانون  اإنفاذ  حت�صني  �صيف�صي 

وتوعية الآباء على حت�صني اللتزام.

اأجل  من  البحوث  اإىل  الإقليم  بلدان  معظم  حتتاج  	•
تكرار  مدى  حول  اأ�صا�صية  بينات  قاعدة  و�صع 

تاأثري  قيا�ض  بغية  الطرق  على  الأطفال  اإ�صابات 

الت�رشيع والتثقيف. 

ا�ستخدام خوذات الدراجات البخارية 

ما الذي نعرفه عن هذه امل�سكلة؟

ركوب  لدى  الواقية  الراأ�ض  خوذات  ا�صتخدام  اإن  	•
الدراجة البخارية هو اأحد اأجنح املقاربات الرامية 

الدراجات  ممتطي  لدى  الإ�صابات  توقي  اإىل 

البخارية ذات العجلتني )ال�صائقني/الركاب( ]2[.

الدراجة  ركوب  لدى  الراأ�ض  خوذات  ارتداء  اإن  	•
الوفيات  من  يقلل  اأن  �صاأنه  من  البخارية 

على  و%70   %40 بحوايل  الوخيمة  والإ�صابات 

التوايل ]25[.

اإن الإنفاذ الفعال لقوانني ارتداء خوذات الراأ�ض من  	•
اخلوذات  هذه  ارتداء  معدلت  من  يح�صن  اأن  �صاأنه 

مبقدار ي�صل تقريبًا اإىل %100 ]19[. 

> 20 عاما15–19 عاما10–14 عاما5–9 اأعوام1-4 اعوام>عام واحد  م�ستوى الدخل

27.716.319.611.719.817.4كافة البلدان

بلدان مرتفعة 

الدخل
116.69.89.08.822.918.3

بلدان منخف�سة 

ومتو�سطة 

الدخل

22.616.620.211.919.717.4

اجلدول 9. الوفيات املقدرة الناجمة عن الإ�سابات على الطرق )املعدل لكل 100000 ن�سمة(, بح�سب العمر وم�ستوى الدخل )للجن�سني(,

 2004, اإقليم �رشق املتو�سط
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خوذات  بارتداء  تلزم  التي  القوانني  اإبطال  بعد  	•
وليتني3  يف  الوفيات  معدلت  ارتفعت  الراأ�ض، 

يف   %50 الأمريكيةمبقدار  املتحدة  الوليات  يف 

اإحداهما و100% يف الأخرى ]26[. 

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

اأ�صل  من  فقط  بلدان  اأربعة  اأن  امل�صح  نتائج   اأظهرت 

20 لديها قوانني اإلزامية تق�صي بارتداء خوذات الراأ�ض 

البلدان  هذه  اعتماد  على  عالوة  الدراجة  ركوب  لدى 

بلداً   13 لدى  كان  وقد  باخلوذات.  خا�صة  ملوا�صفات 

حمددة  موا�صفات  اأي  تعتمد  تكن  مل  لكنها  قوانني، 

اأربعة  �صوى  يقدم  ومل   .)11 )ال�صكل  للخوذات  خا�صة 

بلدان فقط معلومات عن معدلت ارتداء خوذات الراأ�ض 

والتي تراوحت بني 90% يف قطر و13% يف جمهورية 

اإيران الإ�صالمية )اجلدول 10(. وكانت الإمارات العربية 

اإنفاذها  فعالية  �صنف  الذي  الوحيد  البلد  املتحدة 

بدرجة اأعلى من 7. 

ما الذي ميكن فعله؟

اإ�صابات  حدوث  فيها  ي�صيع  التي  البلدان   يف  	•
ملمتطي الدراجات البخارية، ينبغي و�صع القوانني 

التي تلزم كال من ال�صائق وركاب املقاعد اخللفية 

بارتداء اخلوذات.

يتعني اأن حتدد القوانني اخلوذة القيا�صية للدراجة  	•
اأكرث  وا�صتخدام  توفري  �صمان  اأجل  من  البخارية 

اخلوذات فعالية.   

الدراجات  ا�صتخدام  فيها  ي�صيع  التي  البلدان  يف  	•
اخلوذات  ارتداء  معدلت  قيا�ض  يتعني  البخارية، 

كموؤ�رش لأداء اإنفاذ قوانني املرور. 

يوجد قانون

ل يوجد قانون

مل ت�سارك يف امل�سح

ال�سكل 10- قوانني مقيدات حركة الأطفال تبعًا للبلدان يف اإقليم �رشق املتو�سط 

3مت اإبطال قوانني خوذات الراأ�ض يف وليتي كنتاكي ولويزيانا.
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ال�سكل 11. قوانني خوذات الدراجات البخارية واملوا�سفات اخلا�سة بها تبعًا للبلدان يف اإقليم �رشق املتو�سط

املعدل الوطني التقديري لرتداء البلد

خوذات الراأ�ص )%(

هل يوجد قانون وطني 

خلوذات  الراأ�ص؟

هل توجد موا�سفات خا�سة 

باخلوذات؟ 

لنعم70م�رش

نعمنعم13-15جمهورية اإيران الإ�سالمية 

نعمنعم67 اأاملغرب

لنعم90قطر

اجلدول 10. معدلت ارتداء خوذات الدراجات البخارية يف بلدان اإقليم �رشق املتو�سط

اأ لدى ال�سائقني فقط

يوجد قانون وموا�سفات

ل يوجد قانون

مل ت�سارك يف امل�سح

يوجد قانون لكن ل يوجد 

موا�سفات/املوا�سفات غري معروفة 

يف  الطرق  و�سالمة  امل�سكرات  تعاطي 

اإقليم �رشق املتو�سط

ما الذي نعرفه عن هذه امل�سكلة؟

�صائقو املركبات والدرجات البخارية الذين يكون  	•
من  اأكب  لديهم  د(  ك.  )ت.  الدم  يف  امل�صكر  تركيز 

ت�صادمات  وقوع  خلطر  عر�صة  يكونون  ال�صفر 

الطرق ب�صكل اأكب من اأقرانهم الذين يكون ت. ك.د 

لديهم م�صاويًا لل�صفر ]28،27[.

يزيد خطر التورط يف وقوع ت�صادم مروري قاتل  	•
يف   %0.02 مبقدار  زيادة  كل  مع  ال�صعف  مبقدار 

ت. ك. د. ]29[.

فاإن  دل  غ/   0.10 قيمة  عند  د  ك.  ت.  ثِبّت  اإذا  	•
الت�صادم  وقوع  خطر  من  يزيد  اأن  �صاأنه  من  ذلك 

الأكرث  للحد  املرافق  اخلطر  اأ�صعاف   3 مبقدار 

وهو  األ  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  يف  �صيوعًا 

القانونية  القيمة  ثِبتت  ما  اإذا  اأما  دل.  غ/   0.05

عند الدم  يف  امل�صكر  لرتكيز  بها   امل�صموح 

0.08 غ/ دل، ف�صيظل هنالك خطر م�صاو ل�صعفي  

ذلك اخلطر املرافق للحد امل�صموح 0.05 غ/ دل ]2[. 

لرتكيز  به  امل�صموح  الأعلى  احلد  حتديد  اإن  	•
لعموم  بالن�صبة  غ/دل  بـ0.05  الدم  يف  امل�صكر 

ال�صائقني و0.02 غ/ دل ل�صغار �صائقي املركبات 

الف�صلى يف  البخارية يعتب املمار�صة  والدراجات 

يومنا هذا ]2[.

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

اأظهر هذا امل�صح اأن 19 من اأ�صل 20 بلداً لديها قانون 

املغرب  امل�صكرات.  تاأثري  حتت  القيادة  حظر  ب�صاأن 

لكن  القانون  هذا  مثل  ي�صن  مل  التي  الوحيد  البلد  هو 
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من   9 اأن  البيانات  وتبني  هناك.  حمرمة  امل�صكرات 

امل�صكرات  تعاطي  حترم  الإقليم  يف  بلداً   20 اأ�صل 

لرتكيز  حدود  لديها  بلدان   4 وهناك  تامًا.  حترميًا 

امل�صكر يف الدم تعادل 0.05 غ/ دل، و3 بلدان لديها 

تعادل النا�ض  لعموم  الدم  يف  امل�صكر  لرتكيز   حدود 

0.08 غ/ دل )ال�صكل 12(. والإمارات العربية املتحدة 

لرتكيز  حدود  لديه  الذي  الإقليم  يف  الوحيد  البلد  هو 

من  اأي  تقم  ومل  دل.  غ/   0.1 تعادل  الدم  يف  امل�صكر 

الدم  يف  امل�صكر  لرتكيز  حدود  باعتماد  الإقليم  بلدان 

كما  املبتدئني،  ال�صائقني  اأو  لل�صباب  بالن�صبة  اأقل 

اأو�صى بذلك التقرير العاملي عن الوقاية من الإ�صابات 

البلدان فقط  8 من  واأفاد  املرور.  الناجمة عن حوادث 

اأو  الع�صوائي  الَنَف�ض  اختبار  لإجراء  نظام  وجود  عن 

املت�صلة  القوانني  لإنفاذ  �رشطة  تفتي�ض  نقاط  وجود 

بالقيادة حتت تاأثري امل�صكرات.

الإ�صابات  يف  امل�صكرات  دور  عن  بيانات  تتوافر  مل 

الإقليم، فمن  الناجمة عن ت�صادمات من معظم بلدان 

الوفيات  بيانات عن  قدمت  فقط  اأربعة  بلداً،   20 اأ�صل 

تاأثري امل�صكرات. وكان لدى  القيادة حتت  اإىل  املعزوة 

البحرين الن�صيب الأكب من الوفيات املرورية املعزوة 

واجلماهريية  املغرب،  تليها   )%7.7( امل�صكرات  اإىل 

العربية الليبية وتون�ض )اجلدول 11(. و�صنف 5 بلدان 

من اأ�صل 20  فعالية اإنفاذها بدرجة اأعلى من 7 على 

مقيا�ض من �صفر اإىل 10 درجات، بينما قيمت 3 بلدان 

فعالية الإنفاذ فيها على الدرجة 1.

الوفيات املرورية املعزوة اإىل البلد 

امل�سكرات

7.7البحرين

2.97املغرب

2اجلماهريية العربية الليبية

0.7تون�ص

اأفغان�ستان, م�رش, جمهورية اإيران الإ�سالمية , العراق, الأردن, الكويت, لبنان, عمان, 

باك�ستان, قطر, اململكة العربية ال�سعودية, ال�سودان, اجلمهورية العربية ال�سورية, 

الإمارات العربية املتحدة, الأر�ص الفل�سطينية املحتلة, اليمن 

البيانات غري متوافرة

ال�سكل 12. تركيز امل�سكر يف الدم )ت . ك. د( مقدراً ب )غ/ دل( يف بلدان اإقليم �رشق املتو�سط

≥ 0.05غ/ دل ل يوجد حدود من�سو�ص 

عليها امل�سكر يف الدم

< 0.05غ/ دلمل ت�سارك
ل يوجد قانون

 اجلدول 11. ن�سبة الوفيات املرورية املت�سلة بامل�سكرات يف اإقليم �رشق املتو�سط 
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ما الذي ميكن فعله؟

ينبغى تعزيز نظام التحقق الع�صوائي من ال�صائقني  	•
احلجم  تقييم  بغية  العالقة،  ذات  البيانات  وتوافر 

بالإ�صابات  الت�صبب  يف  امل�صكرات  لدور  احلقيقي 

املرورية يف الإقليم. 

ينبغي على البلدان التي ت�صمح لرعاياها بتعاطي  	•
امل�صكرات اعتماد حد اأدنى لرتكيز امل�صكر يف الدم 

ويعتب  املبتدئني،  وال�صائقني  لل�صباب  بالن�صبة 

احلد الأمثل  0.02غ/ دل اأو اأقل.

�صلوك  تغيري  ت�صتهدف  التي  لال�صرتاتيجيات  ميكن  	•
اإثنائهم عن عن تناول  ال�صباب ب�صكل خا�ض بغية 

عن  الناجمة  الإ�صابات  من  تقلل  اأن  امل�صكرات 

القيادة حتت تاأثري امل�صكرات بينهم.

دور  حول  البحوث  من  املزيد  اإجراء  ينبغي  	•
مثل  البع�ض  يعاقرها  التي  الأخرى  املواد 

ومركبات  واملخدرات  واملاريجوانا  القات 

الإ�صابات  بوقوع  الت�صبب  يف  البنزوديازيبني  

املرورية يف الإقليم. 

        

3-3 املوؤ�س�سات وال�سيا�سات

الإطار املوؤ�ص�صي اخلا�ض بال�صالمة على 

الطرق يف اإقليم �رشق املتو�صط

على  لل�سالمة  �رشوريًا  املوؤ�س�سي  الإطار  يعترب  ملاذا 

الطرق؟

توقي  اأن  اإىل  العامل  اأنحاء  التجارب يف خمتلف  ت�صري 

ل  اأمر  املرورية  الت�صادمات  عن  الناجمة  الإ�صابات 

ذلك  اأكان  �صواء  مبفرده  قطاع  قبل  من  حتقيقه  ميكن 

ما  وعادة  ال�صحة.  اأم  ال�رشطة  اأم  النقل  هو  القطاع 

التخ�ص�صات،  متعددة  م�صاركة  املرمى  هذا  ي�صتدعي 

الأعمال  وقطاع  احلكومة  من  اأ�صعدة  عدة  وعلى 

اإن اجلهد ال�رشوري للتن�صيق مابني  واملجتمع املدين. 

هذه الأن�صطة يتطلب وجود موؤ�ص�صة رائدة لديها املقدار 

لتفوي�ض  امتالكها  جانب  اإىل  املوارد  من  املنا�صب 

متتلك  املوؤ�ص�صة  هذه  تكن  مل  فاإذا  �رشيح.  ت�رشيعي 

التمويل الالزم فاإنها �صتكون على الأرجح غري فاعلة. 

الرائدة  املجموعة  اأو  املوؤ�ص�صة  اأدوار هذه  اأحد  ويتمثل 

يف اإعداد وثيقة وطنية ا�صرتاتيجية حول ال�صالمة على 

حافل  تاريخ  لديها  التي  البلدان  حددت  وقد  الطرق. 

بالنجاح يف هذا امليدان لنف�صها جمموعة من الأهداف 

ومت�صقة  جادة  جهود  بذل  ل�صمان  للتحقيق  القابلة 

لتحقيقها. 

ما هي اأف�سل املمار�سات يف جمال الأطر املوؤ�س�سية؟

من  الوقاية  عن  العاملي  للتقرير  الأوىل  التو�صية  اإن 

»تعيني  كانت  املرور  حوادث  عن  الناجمة  الإ�صابات 

الوطنية  اجلهود  لتوجيه  رائدة  حكومية  موؤ�ص�صة 

وتقوم  الطرق«.  على  ال�صالمة  جمال  يف  املبذولة 

املوؤ�ص�صة الرائدة، مع توافر التمويل الالزم والتفوي�ض 

من احلكومة، بتحديد ا�صرتاتيجية وطنية �صاملة. ويتم 

تنفيذ  ل�صمان  الأهداف  من  جمموعة  اعتماد  كذلك 

مداخالت مت�صقة ومركزة على الأهداف املن�صودة ]2[.

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

قام 14 من اأ�صل 20 بلداً يف الإقليم بت�صمية موؤ�ص�صة 

على  الطرق  على  ال�صالمة  عن  م�صوؤولة  لتكون  رائدة 

8 فقط من هذه املوؤ�ص�صات ح�صلت على  اأن  الرغم من 

الوطنية بغية  موارد مالية خ�ص�صت لها يف امليزانية 

ع�رشة،  الأربعة  البلدان  هذه  ومن  ن�صاطاتها.  متويل 

على  تعمل   )%50( منها  �صبع  يف  املوؤ�ص�صة  كانت 

امل�صتوى امل�صرتك مابني الوزارات. اأما البلدان التي مل 

تكن فيها موؤ�ص�صة رائدة فت�صم بلدان ذات دخل مرتفع 

مثل  متو�صط  دخل  ذات  وبلدان  وقطر،  الكويت  مثل 

وال�صودان وتون�ض  الليبية  العربية  لبنان واجلماهريية 

الثالثة  البلدان  وكانت  املحتلة.  الفل�صطينية  والأر�ض 

منخف�صة الدخل التي �صاركت يف امل�صح يف الإقليم قد 

قامت بت�صمية موؤ�ص�صة رائدة.
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ا�صرتاتيجية  لديها  البلدان  من  جمموعة  وهنالك 

وطنية وحيدة لل�صالمة على الطرق هي م�رش، ولبنان، 

وكان  املتحدة.  العربية  والإمارات  وتون�ض،  واملغرب، 

اإما خطط ا�صرتاتيجية على ال�صعيد دون  9 بلدان  لدى 

الوطني اأو عدة خطط ا�صرتاتيجية لل�صالمة على الطرق. 

مل  وطنية،  ا�صرتاتيجية  لديها  كانت  التي  والبلدان 

يف  للقيا�ض  قابلة  اأهداف  فقط  لن�صفها  �صوى  يكن 

وتون�ض،  املغرب،   .)12 )اجلدول  ا�صرتاتيجياتها 

يف  الوحيدة  البلدان  هي  املتحدة  العربية  والإمارات 

قابلة  الطرق  على  لل�صالمة  اأهدافًا  متتلك  التي  الإقليم 

للقيا�ض ومدعومة مبوارد مالية لتحقيق تلك الأهداف. 

ما الذي ميكن فعله؟

مع  رائدة،  موؤ�ص�صات  اإن�صاء  البلدان  على  ينبغي  	•
تخ�صي�ض  خالل  من  الالزم،  بالتمويل  مدها 

واإعطائها  الوطنية،  امليزانية  يف  لها  اعتمادات 

املتطلب  هو  وهذا  الالزم،  الت�رشيعي  التفوي�ض 

جمال  يف  التحركات  من  مبزيد  للقيام  الرئي�صي 

ال�صالمة على الطرق.

ا�صرتاتيجية  اإعداد  على  العمل  بلد  كل  على  ينبغي  	•
عملية  خالل  من  الطرق  على  لل�صالمة  وطنية 

ت�صاورية على ال�صعيد الوطني.

القيام بتحديد موؤ�رشات قابلة  ينبغي على كل بلد  	•
ب�صورة  اعتمادها  يتم  اأهداف  وو�صع  للقيا�ض 

خالل  من  دعمها  ويتم  احلكومة،  قبل  من  ر�صمية 

ر�صد خم�ص�صات مالية حمددة لها يف امليزانية. 

الن�سبة املئوية من اإجمايل عدد البلدانموؤ�س�سة رائدة

البلدان 

 630ل

 1470نعم

يتم متويل املوؤ�س�سة الرائدة )يف البلدان الـ 14 ذات املوؤ�س�سات الرائدة(

643ل

857نعم

هل هنالك ا�سرتاتيجية وطنية لل�سالمة على الطرق؟

525ل

630نعم

315دون الوطني

630ا�سرتاتيجيات متعددة

تت�سمن ال�سرتاتيجية اأهدافًا وطنية قابلة للقيا�ص )بالن�سبة للبلدان ال�ستة التي لديها ا�سرتاتيجية وطنية(

117ل

350نعم

233غري معتمدة ب�سورة ر�سمية من احلكومة

اجلدول 12. الإطار املوؤ�س�سي اخلا�ص بال�سالمة على الطرق يف اإقليم �رشق املتو�سط
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بو�سائل  املتعلقة  الوطنية  ال�سيا�سات 

النقل البديلة

ما الذي نعرفه عن هذه امل�سكلة؟

النقل  با�صتخدام و�صائل  ال�صفر  اأن  من املعروف متامًا 

اأو  )البا�صات(  احلافالت  مثل  التنظيم  جيدة  العام 

اأ�صكال  من  اآخر  �صكل  اأي  من  اأمانًا  اأكرث  هو  القطارات 

التنقل البي. وبح�صب ما جاء يف التقرير العاملي عن 

املرور  حوادث  عن  الناجمة  الإ�صابات  من  الوقاية 

ا�صتخدام  على  مواطنيها  ت�صجيع  البلدان  على  يتوجب 

للتنقل  اأخرى  و�صائل  اإىل  اإ�صافة  العام،  النقل  و�صائل 

مثل الدراجات الهوائية وامل�صي ]2[. 

حت�صني  اإىل  الرامية  ال�صرتاتيجيات  اعتماد  وينبغي 

)مبا  الأجرة  �صيارات  وخدمات  اجلماعي  التنقل  نظم 

التي  الطرق  �صبكات  على  حت�صينات  اإدخال  ذلك  يف 

الركوب،  تذاكر  حجز  واإجراءات  النظم،  تلك  تغطيها 

وتوفري  اأق�رش،  التوقف  امل�صافات بني حمطات  وجعل 

اأ�صباب الراحة والأمان يف املركبة ويف اأماكن انتظار 

الو�صائط  بني  اأف�صل   تن�صيق  وحتقيق   الركاب(؛ 

املختلفة امل�صتخدمة يف التنقل؛ واإن�صاء  اأماكن حممية  

خم�ص�صة للدراجات  الهوائية؛ واإن�صاء مرافق »النتظار 

�صياراتهم  اإيقاف  من  الأفراد  متكن  التي  والركوب« 

العام؛ وفر�ض  النقل  قريبًا من حمطات توقف و�صائل 

اأعلى على الوقود، وغري ذلك من الإ�صالحات  �رشائب 

ال�صعرية التي من �صاأنها اأن تثني النا�ض عن ا�صتخدام 

النقل  بو�صائل   عنها  وال�صتعا�صة  اخلا�صة  �صياراتهم 

العام.  

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

امل�صاركة  البلدان  من  بلداً   20 اأ�صل  من   11 ميتلك 

على  ت�صجع  وطنية  �صيا�صات  الإقليم  يف  امل�صح  يف 

ال�صتثمار يف جمال  النقل العام. غري اأنه مل يكن لدى 

التي �صاركت يف  الدخل املنخف�ض  البلدان ذات  جميع 

من  وبع�ض  واليمن(  وباك�صتان،  )اأفغان�صتان،  امل�صح 

البلدان ذات الدخل املتو�صط )ال�صودان، وعمان، ولبنان، 

دخل  ذي  واحد  وبلد  املحتلة(  الفل�صطينية  والأر�ض 

مرتفع )الكويت( �صيا�صات تدعم تنمية النقل العام. ومل 

يكن لدى اجلماهريية العربية الليبية �صيا�صة وطنية يف 

ال�صعيد  على  �صيا�صات  لديها  كان  ولكن  املجال،  هذا 

النقل  لدعم   �صيوعًا  الطرق  اأكرث  وكان  الوطني.   دون 

العام  تتمثل يف تخ�صي�ض دعم مايل لأ�صعار التذاكر،  

و�صائله،  خدمات  من  ال�صتفادة  اإمكانية  وحت�صني 

وتواتر هذه اخلدمات  )اجلدول13(. 

َبَلدان فقط يف الإقليم، هما جمهورية اإيران الإ�صالمية 

�صيا�صات  لديهما  كان  املتحدة،  العربية  والإمارات 

ت�صجع على امل�صي وركوب الدراجات الهوائية. وقد زاد  

اإن�صاء م�صارات  ال�صتثمار يف جمال  البلدين  من  كال  

اعتِمدت  كما  للم�صي،  ودروبًا  الهوائية  للدراجات 

يف  ال�رشعة  وتخفي�ض  املرور،  حركة  لتهدئة  التدابري 

املناطق التي يرتادها الدراجون وامل�صاة.



33التقرير الإقليمي عن حالة ال�سالمة على الطرق يف �رشق املتو�سط

ت�سعرية مدعمة خلدمات البلد

و�سائل النقل العام

حت�سني خدمات و�سائل النقل 

العام

مثبطات لإثناء النا�ص عن 

ا�ستخدام �سياراتهم اخلا�سة

ل لنعمالبحرين

نعم  نعمنعمم�رش

نعمنعمنعمالعراق

نعمنعم نعمجمهورية اإيران الإ�سالمية

لنعم لالأردن

 نعمنعمنعماملغرب

لنعمنعمقطر

لنعملاململكة العربية ال�سعودية

 لنعمنعماجلمهورية العربية ال�سورية

لنعمنعمتون�ص

اجلدول 13. ال�سيا�سات الوطنية الرامية اإىل دعم النقل العام

ما الذي ميكن فعله؟

و�صع  على  البلدان  تعمل  اأن  مبكان  ال�رشورة  من  	•
قطاع  يف  ال�صتثمار  بت�صجيع  كفيلة  �صيا�صات 

النقل العام. 

النقل  موؤ�ص�صات  اأن  جند  البلدان  من   الكثري  يف  	•
اخلا�صة   النقل  جمموعات  اإدارتها  تتوىل  العام 

تركز  على جني الأرباح، وبالتايل قد ل تنظر اإىل 

النقل  و�صائل  ماأمونية  ل�صمان  الإ�صافية  التكلفة 

قطاع   يكون  اأن  وينبغي   جيد.  ا�صتثمار  اأنها  على 

النقل مملوكًا  للحكومة اأو منظمًا بوا�صطتها ب�صكل 

حمكم ل�صمان مراعاة متطلبات ال�صالمة .

العمل على  الإقليم  بلدان  بلد من  كل  على   ينبغي  	•
ركوب  و/اأو  امل�صي  لت�صجيع  �صيا�صات   و�صع 

الدراجات الهوائية كبديل للتنقل بال�صيارة. 

�صيا�صات  لديها  البلدان مل تكن  90% من   اأن  	مبا  	•
الهوائية،  الدراجات  وركوب  امل�صي  لت�صجيع 

وطنية  �صيا�صات  لديه  كان  فقط  الن�صف  وحوايل 

اتخاذ  ينبغي  العام،  النقل  جمال  يف  لال�صتثمار 

الإجراءات ال�رشورية لتوفري اأ�صاليب بديلة للتنقل، 

مثل امل�صي وركوب الدراجات الهوائية. ومن  �صاأن 

الكثري من املكت�صبات على  اأن ي�صمن حتقيق  ذلك 

�صعيد ال�صالمة على الطرق، عالوة على اأنه ي�صاعد 

الفر�ض  من  ن  ويح�صرِّ الهواء،  تلوث  من  احلد  على 

والريا�صية،   البدنية  الأن�صطة  ملمار�صة   املتاحة 

متثله  الذي  العبء  من  التقليل  على  ي�صاعد  وبذا 

البدانة وغريها من الأمرا�ض املزمنة.  

طرق  وجود  �سمان  اإىل  تهدف  نظم 

ومركبات ماأمونة

ما الذي نعرفه عن هذه امل�سكلة؟

باملركبات،  اخلا�صة  ال�صالمة  موا�صفات  اإن  	•
وحماية  املركبة،  ت�صميم  على  التح�صينات  مثل 

�صاغليها واإجراء ال�صيانة لها، قللت ب�صكل ملحوظ 

البلدان  يف  الطرق  ت�صادمات  وقوع  معدلت  من 

املتقدمة. 

يجرى التفتي�ض الدوري على املركبات مرتافقًا مع  	•
على  ت�صري  التي  املركبات  على  الع�صوائي  التحقق 

الطرق ب�صورة متكررة يف العديد من  البلدان. 

ال�صالمة  على  التدقيق  عمليات  تكون  اأن  ينبغي  	•
لت�صميم  جديدة  م�صاريع  اأي  من  جزًء  الطرق  على 

واإن�صاء و�صيانة الطرق. 

احلفر  ردم  على  الطرق  �صيانة  عمليات  ت�صتمل  	•
واإ�صالح الطرق، وتنظيف مرافق ال�رشف ال�صحي، 

وحواجز  املفقودة،  املرورية  الإ�صارات  وتعوي�ض 

من  ذلك  اإىل  وما  الطريق،  وعالمات  احلماية، 

اإجراءات ال�صالمة. 

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

لتقييم/لختبار  معياريًا  نظامًا  البلدان  معظم  متتلك 

اجتيازه  عليهم  يتوجب  اجلدد،  ال�صيارات  �صائقي 

البلدان  كافة  واأوجبت  قيادة.  رخ�صة  على  للح�صول 

مالحظة: اأفادت اجلماهريية العربية الليبية عن وجود �سيا�سات دون وطنية لديها. البلدان الأخرى يف الإقليم مل تبلغ عن وجود اأي �سيا�سات لديها. نعم: ت�سري اإىل وجود �سيا�سة؛ ل: 

ت�سري اإىل عدم الإفادة عن وجود �سيا�سة لدى البلدان املعنية يف بياناتها. 
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تقريبًا على ال�صائقني اخل�صوع لتقييم/لختبار نظري 

)على �صبيل املثال: امتحان كتابي، اختبار عن طريق 

احلا�صب الآيل( وتقييم عملي )اأي داخل  �صيارة(. 

يق�صي  اإلزامي  نظام  البلدان   من   11 لدى  وكان 

لإن�صاء  اجلديدة  امل�صاريع  ت�صاميم  تقدمي  ب�رشورة 

مدى  على  تدقيق  باإجراء  معنية   جهة    اإىل   الطرق 

مراعاة جوانب ال�صالمة فيها، واأفاد 13 من  البلدان   اأن 

عمليات التدقيق )اأو تفتي�ض( على جوانب ال�صالمة  يف 

دورية.  ب�صورة  جترى   القائمة  للطرق  التحتية  البنية 

وكان يتم تنفيذ معظم عمليات التدقيق هذه  من قبل 

دائرة/وزارة النقل اأو الأ�صغال يف هذه البلدان.

وقد وِجد اأن 13  بلداً  مل  يكن فيها ت�صنيع للمركبات، 

م�صتوردي  على   يفر�ض  وطني  ت�رشيع  فيها  ولي�ض 

حمددة،  مبعايري  اللتزام  فيها  تباع  التي  ال�صيارات 

فيما يخت�ض با�صتهالك الوقود، وتركيب حزام الأمان 

يف املقاعد الأمامية واخللفية.  ثالثة  بلدان فقط كانت 

الثالثة  العنا�رش  هذه  بخ�صو�ض  املعايري  اعتمدت  قد 

جمتمعة. واأخرياً فقد متت عملية التفتي�ض الدوري على 

املركبات يف 16  بلداً  )اجلدول 14(. 

ما الذي ميكن فعله؟

لل�صالمة  اإلزامي  فح�ض  اإجراء  البلدان  على  ينبغي  	•
على الطرق مل�رشوعات بناء الطرق اجلديدة، ف�صاًل 

عن البنية الأ�صا�صية للطرق  القائمة.

دوري  تفتي�ض  نظام  تنفيذ  اإىل  البلدان  حتتاج  	•
ال�صالمة  مبعايري  التزامها  ل�صمان  للمركبات 

الأ�صا�صية 

لكل  ال�صالمة  معايري  حتديد  اإىل  بلد  كل  يحتاج  	•
امل�صتوردة. ول   اأو  ال�صنع  �صواء  حملية  ال�صيارات، 

ينبغي ال�صماح ب�صري اأي �صيارة على الطريق بدون 

تركيب اأحزمة املقاعد الأمامية واخللفية.

عدد البلدان
الن�سبة املئوية من اإجماىل 

البلدان

نوع اختبار احل�سول على رخ�سة قيادة )نظري وعملي( 

1890نظري وعملي

210عملي فقط

يتم تقدمي خمططات الت�ساميم اخلا�سة باإن�ساء الطرق جلهة 

ر�سمية  معنية  بالتدقيق على جوانب ال�سالمة  على الطرق

1155نعم

420ل

525  اإجراء حتقق غري ر�سمي

يتم اإجراء  عمليات تدقيق دورية على البنية التحتية  للطرق 

القائمة

1365نعم

735ل

يتم اإجراء تفتي�ص دوري على املركبات

1680كافة املركبات

420با�ستثناء الدراجات الآلية  ذات العجلتني

اجلدول 14. البنية التحتية ومعايري املركبات
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3-4 جودة البيانات 

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

الرئي�صية  املحركات  من  واحد  هي  البيانات  اإن 

بالإ�صابات  املتعلقة  البيانات  وتعاين  لل�صيا�صات. 

اأوجه  اإقليم �رشق املتو�صط من ثالثة من  املرورية يف 

الوفيات  عن  الإبالغ  يف  الق�صور  الرئي�صية:  الق�صور 

البيانات  ونق�ض  املميتة؛  غري  والإ�صابات  املرورية 

تعريف  يف  والختالف  اخلطر،  بعوامل  املتعلقة 

من  يجعل  الذي  الأمر  البلدان،  بني  املرورية  الوفيات 

اإجراء مقارنة على ال�صعيد الإقليمي اأمراً لي�ض بالي�صري.

اآليات  لديها  اأن  امل�صاركة  البلدان  كافة  اأفادت  وقد 

معينة جلمع البيانات الوطنية حول الوفيات املرورية 

ب�صورة دورية. غري اأنه لدى اإجراء تقدير حلجم الق�صور 

اأحد  لديه  املتو�صط  �رشق  اإقليم  اأن   تبني  الإبالغ،  يف 

اأعلى معدلت الق�صور يف الإبالغ على م�صتوى العامل.

العراق  هما  فقط،  اثنان   بلدان  �صوى  يحدد  ومل 

اإجراء  اأثناء  كم�صكلة  الإبالغ  يف  الق�صور  وباك�صتان، 

الوفيات  عن  الإبالغ  يتم  ل  كان  العراق  يف  امل�صح. 

باك�صتان  يف  اأما  الت�صادم،  موقع   يف  حتدث  التي 

ال�رشطة،  للبيانات هو تقارير  الأ�صا�صي  فكان امل�صدر 

الوفيات  عن  معلومات  على  البيانات  تلك  ت�صتمل  ومل 

الأخرى التي حتدث يف امل�صت�صفيات مثاًل.

الوفيات  بيانات  م�صدر  كانت  اأفغان�صتان  حالة  ويف 

التي يتم الإبالغ عنها هو املديرية العامة للرعاية على 

الطرق،  والتي تقوم بجمع البيانات من الطرق ال�رشيعة 

الطرق  عن  للبيانات  غياب  هنالك  كان  لذلك  فقط. 

الأ�صغر، ولبيانات امل�صت�صفيات.  

بعوامل  املتعلقة  للبيانات  غياب  هنالك  اأن  تبني  كما 

اخلطر الهامة. وعلى وجه اخل�صو�ض مل تتوافر بيانات 

حزام  ا�صتخدام  معدلت  ب�صاأن  البلدان  من  كثري  من 

والإ�صابات  البخارية،  الدراجات  وخوذات  الأمان، 

بيانات  تتوافر  مل  كما  بامل�صكرات.  املت�صلة  املميتة 

الطرق  م�صتخدمي  لفئات  تبعًا  املرورية  الوفيات  عن 

للوفاة  املعياري  التعريف  اإن  البلدان.  من  الكثري  يف 

وفاة  اأي   – يومًا  الثالثني  تعريف  هو  املرورية4 

جراء  من  يومًا   30 غ�صون  يف  اأو  مبا�رشة  ال�صخ�ض 

ن�صف  �صوى  يتبع  ول  املروري.  الت�صادم  يف  اإ�صابته 

البلدان  بقية  تتبع  حني  يف  التعريف،  هذا  البلدان 

تعاريف خمتلفة كما هو مبني يف امللحق 1 . 

ما الذي ميكن فعله؟

لتبادل  قنوات  وجود  دقيقة  بيانات  جمع  ي�صتلزم  	•
امل�صلحة،  اأ�صحاب  خمتلف  بني  تربط  البيانات 

جمع  بعملية  للقيام  املتاحة  املوارد  وزيادة 

ال�صحة،  قطاع  واإ�رشاك  ومعاجلتها،  البيانات 

عن  الناجمة  الإ�صابات  تر�صد  عملية  تي�صري  بغية 

ت�صادمات الطرق. 

ينبغي على البلدان ا�صتخدام تعريف الثالثني يومًا  	•
بني  الت�صاق  من  نوع  لتحقيق  املرورية  للوفيات 

جميع م�صادر البيانات املختلفة.

البيانات  جلمع  نظم  اإن�صاء  البلدان  على  ينبغي  	•
وارتداء  الأمان،  حزام  ا�صتخدام  معدلت  ب�صاأن 

مقيدات  وا�صتخدام  البخارية،  الدراجات  خوذات 

حركة الأطفال. 

الوفيات  حول  البيانات  بجمع  القيام  ينبغي  	•
املعزوة اإىل امل�صكرات. 

 تعريف جلنة الأمم املتحدة القت�صادية لأوروبا )2003( لثالثني يومًا لتحديد حالت الإماتة على الطرق.
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لدخول  ال�سابقة  الرعاية  نظام   5-3

امل�ست�سفى

ملاذا تعترب الرعاية ال�سابقة لدخول امل�ست�سفى هامة 

لالإ�سابات الناجمة عن ت�سادمات الطرق؟

الفعالية  تتمتع  التي  املداخالت  من  �صل�صلة  اإن  	•
يف  املالئمة  الرعاية  لتقدمي  �رشورية  والكفاءة 

هذه  وتدعى  الر�صوح.  ملر�صى  املنا�صب  الوقت 

ال�صل�صلة من املداخالت اليوم بنظام الر�صوح.

اإن نظم الر�صوح جيدة التنظيم قد اأدت اإىل خف�ض  	•
مبقدار  الر�صوح  مر�صى  جميع  بني  الوفيات 

ميكن  التي  الوفيات  من  وقللت   ،%20–%15

توقيها طبيًا مبقدار %50 ]31،30[.

الرعاية  الر�صوح،  لنظام  الهامة  املكونات  من  	•
امل�صت�صفى.  اإىل  الو�صول  قبل  للم�صاب  املقدمة 

يف  حت�صن  حدوث  اإمكانية  تدعم  بينات  وهنالك 

نظام  على  حت�صينات  اإدخال  خالل  من  احل�صائل 

لالإطالع على  امل�صت�صفى.  لدخول  ال�صابقة  الرعاية 

لدخول  ال�صابقة  الرعاية  بتطوير  متعلقة  تفا�صيل 

زيارة  برجاء  الر�صحية،  والرعاية  امل�صت�صفى 

http://www.who.int/ :العنوان الإلكرتوين التايل

violence_injury_prevention/publications/
services/guidelines_traumacare/en/

index.html

لدخول  ال�صابقة  للرعاية  التاأ�صي�ض  جيد  نظام  اإن  	•

وتقدمي  امل�صاب،  حياة  اإنقاذ  يعني  امل�صت�صفى 

ال�صتجابة  نظام  تفعيل  مع  له،  الفورية  الرعاية 

الطارئة عب الت�صال برقم هاتف وحيد  للحالت 

ومتاح  النا�ض  على  ب�صورة جيدة  ومعمم  معروف 

املنقذة  امليدانية  املداخالت  وتنفيذ  جميعًا،  لهم 

اإمكانية  وتوفري  الت�صادم،  م�رشح  يف  للحياة 

وماأمونية،  بكفاءة  امل�صت�صفى  اإىل  امل�صاب  نقل 

الطبية  الكوادر  قبل  من  الفورية  وال�صتجابة 

املدربة يف  جمال الرعاية الر�صحية.

ما الذي وجده هذا امل�سح؟

ليوجد  الإقليم  بلدان  من  ثالثة  اأن  امل�صح  هذا  اأظهر 

امل�صت�صفى،  لدخول  ال�صابقة  للرعاية  ر�صمي  نظام  بها 

باك�صتان. ويف  من  فقط  اأجزاء حمددة  مع وجوده يف 

للجميع  متاح  هاتفي  رقم  يوجد  الإقليم  بلدان  معظم 

رقم  اأي   – امل�صت�صفى  لدخول  ال�صابقة  الرعاية  لطلب 

هاتفي وحيد للطوارئ يغطي خمتلف اأرجاء البالد. اإل 

اأن فعالية و معولية النظام اأمران لي�صا مبعروفني.

ما الذي ميكن فعله؟

لدخول  ال�صابقة  الرعاية  نظام  اإدماج  يتعني  	•
على  للر�صوح  فعال  رعاية  نظام  يف  امل�صت�صفى 

ال�صعيد املحلي والإقليمي.

من  ال�صتفادة  مدى  درا�صة  البلدان  على  ينبغي  	•
اخلدمات ال�صابقة لدخول امل�صت�صفى وجودتها.

ينبغي تبني معايري للجودة ما مل تكن موجودة. 	•
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4-1 ال�ستنتاجات

اأن  التقرير يكمن يف  الرئي�صي يف هذا  القوة  اإن موطن 

البيانات قد مت جمعها با�صتخدام ا�صتبيان معياري نفذ 

منهجية  اعتماد  مت  كما  امل�صاركة،  البلدان  جميع  يف 

ال�صعف  جوانب  اأما  البيانات.  معاجلة  يف  متجان�صة 

فتنبع من ال�صح يف البيانات املتعلقة ببع�ض املوا�صيع 

املحددة، مثل ن�صبة الوفيات املرورية املت�صلة بتعاطي 

لفئات  تبعًا  املرورية  الوفيات  وتبويب  امل�صكرات، 

الأمان  حزام  ا�صتخدام  ومعدلت  الطريق،  م�صتخدمي 

خوذات  ارتداء  ومعدلت  الإقليم،  بلدان  من  ت�صعة  يف 

املتعلقة  البيانات  غياب  اأدى  وقد  النارية.  الدراجات 

بلدان  من  ت�صعة  يف  الأمان  حزام  ا�صتخدام  مبعدلت 

الإقليم اإىل جعل حتليل البيانات املتعلقة بهذا املتغري 

اأمراً ممكنًا بالن�صبة لأحد ع�رش بلداً فقط.

بلدان  بني  مهمة  اختالف  جوانب  وجود  من  بالرغم 

احلقائق  بع�ض  متثل  التالية  املعلومات  فاإن  الإقليم، 

ورمبا  بل  معظم  على  عام  ب�صكل  تنطبق  التي  الهامة 

جميع  هذه البلدان )امللحق 3(.

الطرق  ت�سادمات  عن  الناجمة  الإ�سابات  متثل   -1

�رشق  اإقليم  يف  والتنمية  لل�سحة  رئي�سيًا  تهديداً 

املتو�سط

ما  حد  واإىل  ال�صحي  العبء  جالء  يف  التقرير  يبني 

القت�صادي الناجم عن الإ�صابات املرورية يف الإقليم. 

يف  املرورية  الإماتة  حالت  معدلت  متو�صط  اإن 

الإقليم  هي اإحدى اأعلى املعدلت يف العامل )32.2 لكل 

176000 وفاة �صنويًا.  اإىل  100000 ن�صمة(، ويوؤدي 

معدلت  اأعلى  املرتفع  الدخل  ذات  الإقليم  بلدان  ويف 

نظرياتها  مع  مقارنة  املرورية  والإ�صابات  للوفيات 

من بلدان العامل التي متتلك نف�ض الأو�صاع الجتماعية 

هي  املرورية  الإ�صابات  اأن  كما  ذاتها.  والقت�صادية 

الفئات  لدى  املر�ض  وعبء  للوفاة  الرئي�صي  امل�صبب 

فيما  اأما  �صنة.   44-15 اأعمار  يف  اقت�صاديًا  املنتجة 

اإيران  جمهورية  فاإن  عنها  املبّلغ  بالوفيات  يتعلق 

الوفيات  معدلت  اأعلى  من  واحد  لديها  الإ�صالمية 

والإ�صابات الناجمة عن ت�صادمات الطرق يف العامل، 

الثالثني  لتعريف  تبعًا  التقديرات  تعديل  مت  ما  واإذا 

يومًا للوفاة املرورية، فاإن باك�صتان �صتمتلك اأحد اأكرث 

اإجراء  مت  وقد  العامل.  يف  املرورية  الوفيات  تعدادات 

درا�صات لتقدير عبء الإ�صابات والوفيات الناجمة عن 

ت�صادمات الطرق يف ن�صف بلدان الإقليم.

اال�شتنتاجات والتو�شيات 4
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2- الأطر املوؤ�س�سية غري موجودة يف الكثري من بلدان 

الإقليم 

مل يكن هنالك موؤ�ص�صة رائدة م�صوؤولة عن ال�صالمة على 

الطرق يف �صتة من بلدان الإقليم الع�رشين التي ا�صرتكت 

ا�صرتاتيجية  فقط  بلدان  �صتة  لدى  وكان  امل�صح.  يف 

وطنية وحيدة لل�صالمة على الطرق، وثالثة بلدان فقط 

جمال  يف  للقيا�ض  قابلة  م�صتقبلية  اأهداف  لديها  كان 

من  تقريبًا   %90 لدى  يكن  ومل  الطرق.  على  ال�صالمة 

بلدان الإقليم �صيا�صات وطنية لت�صجيع مواطنيها على 

ركوب الدراجات الهوائية وامل�صي، ون�صف بلدان الإقليم 

فقط لديه �صيا�صات لال�صتثمار يف جمال النقل العام. 

3- ينبغي تعزيز الت�رشيعات وجهود الإنفاذ للقوانني 

املعنية مبداخالت ال�سالمة على الطرق الأ�سا�سية يف 

الكثري من بلدان الإقليم 

حدد 40% فقط من بلدان الإقليم حدوداً مثلى لل�رشعة 

توجد  ول  �صاعة(.  كم/   50  ≤( احل�رشية  الطرق  على 

ممتطي  تلزم  واليمن  والعراق  اأفغان�صتان  يف  قوانني 

وقد  الواقية.  اخلوذات  بارتداء  البخارية  الدراجات 

اخلوذات  ارتداء  مبعدلت  املتعلقة  البيانات  توافرت 

من اأربعة بلدان فقط. اأما معدل ا�صتخدام حزام الأمان 

اأ�صل من  فقط  واحد  بلد  به  فاأفاد   %90 من   الأعلى 

هما  فقط  َبَلدان  املعدلت.  هذه  عن  اأبلغت  بلداً   11

الفل�صطينية  والأر�ض  ال�صعودية  العربية  اململكة 

املحتلة لديهما قوانني تتعلق با�صتخدام مقيَّدات حركة 

الأطفال، غري اأن اإنفاذ هذه القوانني كان �صعيفًا للغاية 

)≥ 2(. وب�صكل عام كان هنالك اإنفاذ �صعيف للقوانني 

املعنية يف الإقليم.

باملركبات  اخلا�سة  ال�سالمة  مبعايري  التقيد   -4

وت�سميم الطرق يعترب �سعيفًا يف اإقليم �رشق املتو�سط

الإقليم مل يكن هنالك عمليات تدقيق  7 من بلدان  يف 

يف  بينما  القائمة،  للطرق  التحتية  البنية  على  دورية 

اإلزامي  ر�صمي  تدقيق  هنالك  يكن  مل  اأخريني  بلدين 

�صناعة  وتتم  اجلديدة.  الطرق  اإن�صاء  م�صاريع  على 

املركبات يف �صتة بلدان من بلدان الإقليم، اأفاد 4 منها 

باأنها تطبق معايري حمددة يف جمال ا�صتهالك الوقود 

وتركيب حزام الأمان.

مل  اأو  متوافرة  كانت غري  الهامة  البيانات  بع�ص   -5

تكن كاملة

الإقليمية  البيانات  يف  الإ�صكالت  بع�ض  ظهرت 

ت�صعة  اتبعت  فقد  والطرق.  املرور  بحركة  املت�صلة 

املرورية  للوفاة  يومًا  الثالثني  تعريف  فقط  بلدان 

القت�صادية املتحدة  الأمم  جلنة  و�صعته   الذي 

املرورية  الوفيات  تف�صيل  وكان   .)2003( لأوروبا 

تبعًا لفئات م�صتخدمي الطريق متاحًا من ع�رشة بلدان 

اأنواع  املركبات   فقط، ومل يتم حتديد ن�صبة كبرية من 

املعنية يف ثالثة من هذه البلدان هي ال�صودان )%56( 

وم�رش )30%( وجمهورية اإيران الإ�صالمية )11%(. اأما 

ت�صادمات  عن  الناجمة  للوفيات  ال�صائدة  الجتاهات 

الطرق فكانت متاحة من 12 بلداً فقط. 



39التقرير الإقليمي عن حالة ال�سالمة على الطرق يف �رشق املتو�سط

4-2 التو�سيات

نذكر فيما يلي بع�ض التو�صيات امل�صتندة اإىل النتائج 

هذه  بع�ض  ينطبق  وقد  امل�صح.  اإليها  خل�ض  التي 

التو�صيات على بع�ض البلدان ب�صورة اأكب من البلدان 

الأخرى. 

واإدارة  دورها  وتعزيز  رائدة  موؤ�س�سات  تاأ�سي�ص   -1

اأدائها من خالل حتديد جمموعة من الأهداف التي 

يتوجب عليها حتقيقها: ينبغي اإن�صاء موؤ�ص�صة رائدة 

معنية بال�صالمة على الطرق ممولة من قبل احلكومة 

يف كل بلد من البلدان الأع�صاء. وينبغي اأن تكون 

هذه املوؤ�ص�صة م�صرتكة ما بني الوزارات واأن يكون 

لها ميزانية حمددة �صمن بنود امليزانية الوطنية. 

كما ينبغي اأن يكون لهذه املوؤ�ص�صة الدور القيادي 

يف عملية جمع البيانات، ودعوة جميع املوؤ�ص�صات 

�صاحبة امل�صلحة اإىل اجتماع يعقد يف مقر مركزي 

م�صاكل  ملناق�صة  ال�صنة  يف  الأقل  على  واحدة  مرة 

يف  البالد  اأرجاء  خمتلف  يف  الطرق  على  ال�صالمة 

�صوء التو�صيات العاملية والأولويات الوطنية يف 

تعلن  اأن  املوؤ�ص�صة  هذه  على  وينبغي  املجال.  هذا 

خا�صة  للقيا�ض  قابلة  املرورية  لل�صالمة  اأهدافًا 

لل�صنوات اخلم�ض التالية وذلك مب�صاعدة من بع�ض 

بهدف  البارزة  ال�صيا�صية/احلكومية  ال�صخ�صيات 

تلك  لتحقيق  �صيا�صية  اإرادة  وجود  على  التاأكيد 

الأهداف. 

و�سحية  ماأمونة  تكون  للتنقل  خيارات  توفري   -2

حول  يتمحور  للنقل  وت�سميم  للبيئة  و�سديقة 

العام:  والنقل  الهوائية  الدراجات  وركوب  امل�سي, 

بخالف الأقاليم الأخرى فاإن اإقليم �رشق املتو�صط 

على  ت�صجع  التي  ال�صيا�صات  اإىل  تام  ب�صكل  يفتقد 

العام  والنقل  الهوائية،  الدراجات  وركوب  امل�صي، 

جزًء  يكون  اأن  ينبغي  الذي  الأمر  ماأمون،  ب�صكل 

البلدان  يف  امل�صتقبلية  النقل  �صيا�صات  جميع  من 

الأع�صاء.

الأكرث  اخلم�سة  املداخالت  تنفيذ  على  الرتكيز   -3    

فعالية والتي يتوقع اأن يكون لها الوقع الأكرب يف 

احلد من اإمكانية وقوع الإ�سابات خالل ت�سادمات 

الطرق: 

لل�رشعة  الق�صوى  احلدود  اإن  ال�رشعة:  �سبط  اأ- 

والطرق فائقة  والريفية  الطرق احل�رشية  على 

تعريف  خالل  من  حتديدها  ينبغي  ال�رشعة 

الإقليم.  بلدان  يف  املوجودة  الطرق  اأمناط 

خالل  من  هذه  ال�رشعة  حدود  اإنفاذ  وينبغي 

ال�صتعانة بكامريات ثابتة ومتحركة لل�رشعة. 

كما ينبغي تقييم املداخالت الهند�صية املنفذة 

من  الأع�صاء  الدول  تتمكن  بحيث  الإقليم  يف 

اختبت  التي  املداخالت  هذه  من  ال�صتفادة 

الظروف  ذات  الأخرى  الأماكن  يف  فعاليتها 

امل�صابهة . 

حزام  ا�ستخدام  توجب  التي  القوانني  تنفيذ  ب- 

الأمان  حزام  قوانني  ت�صمل  اأن  ينبغي  الأمان: 

حت�صني  وينبغي  املركبة  �صاغلي  جميع 

م�صتويات اإنفاذ هذه القوانني.

الأطفال يف  دات حركة  مقيَّ ا�ستعمال  ت�سجيع  ج- 

ال�سيارات: ينبغي و�صع قوانني ب�صاأن ا�صتخدام 

مقيَّدات حركة الأطفال يف ال�صيارات يف معظم 

م�صتويات  حت�صني  ينبغي  كما  الإقليم.  بلدان 

اإنفاذ هذه القوانني يف البلدان التي �ُصنت فيها.  

ارتداء  ب�رشورة  تق�سي  التي  القوانني  اإنفاذ  د- 

خوذات الدراجات الآلية امل�ستوفية ملوا�سفات 

قيا�سية حمددة: ينبغي اأن ت�صمل قوانني ارتداء 

اخللفي  املقعد  ركاب  الآلية  الدراجات  خوذات 

من الدراجة. كما ينبغي اعتماد معايري حمددة 

لهذه اخلوذات يف بلدان الإقليم. وينبغي اأي�صًا 

ارتداء  معدلت  لقيا�ض  اجلهود  من  مزيد  بذل 

اخلوذات يف بلدان الإقليم. 

ها- حتديد احلجم احلقيقي للت�سادمات املرورية 

التي تنجم عن القيادة حتت تاأثري امل�سكرات؛ 

م�سكلة  اأنه  تبني  ما  اإذا  الدور  هذا  ومكافحة 

انت�صار ظاهرة  قيا�ض مدى  ينبغي  ذاتها:  بحد 

القيادة حتت تاأثري امل�صكرات يف بلدان الإقليم 

با�صتخدام اأجهزة معيارية. كما اأنه من املحتمل 

اأن يقوم البع�ض بتعاطي خمدرات/ مواد اأخرى 

اأو قبلها. وينبغي  القيادة  اأثناء  غري م�رشوعة  

اأن ت�صتمل القوانني على ذكر لهذه املواد كافة 

واإتاحتها  الالزمة  القيا�ض  اأجهزة  توفري  مع 

ل�رشطة املرور املحلية.  

على  بال�سري  فقط  املاأمونة  للمركبات  ال�سماح   -4

وا�صترياد  �صناعة  معايري  تقييم  ينبغي  الطرق: 

الأ�صواق  فتح  عدم  ل�صمان  الإقليم  يف  املركبات 

ال�صالمة  ملعايري  امل�صتوفية  املركبات  اأمام  اإل 

على  الأوروبي  الحتاد  قبل  من  عامليًا  املحددة 

جوانب  مع  التعامل  عدم  وينبغي  املثال.  �صبيل 

ال�صالمة وكاأنها عنا�رش »اختيارية« بل باعتبارها 

مكونات اأ�صا�صية يف ال�صيارات يف بلدان الإقليم. 

5- �سمان ت�سميم الطرق املاأمونة من خالل عمليات 

التدقيق على جوانب ال�سالمة اأثناء خمتلف مراحل 

عمليات  اإجراء  ينبغي  الطرق:  و�سيانة  اإن�ساء 

التدقيق على جوانب ال�صالمة من قبل هيئات الطرق 

العاملة على ال�صعد الوطنية والإقليمية واملحلية، 

التي  الطرق  على  الوقائية  التدابري  لتنفيذ  وذلك 

تدخل �صمن نطاق اخت�صا�صها. 
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الرعاية  نظام  اإن  الر�سحية:  الرعاية  حت�سني   -6  

توفري  على  القائم  للم�صت�صفى  ال�صابقة  الر�صحية 

متاح  هاتفي  برقم  املرتبطة  الإ�صعاف  خدمات 

للجميع هو بالتاأكيد عن�رش هام لأي نظام �صامل 

للر�صوح، ولكنه ل يعدو اأن يكون اأحد مكونات مثل 

هذا النظام، اإذ ينبغي درا�صة جودة خدمات الرعاية 

النقاط  وحتديد  الإقليم،  يف  والر�صحية  الطارئة 

املرجعية التي ميكن قيا�ض النتائج عليها.  

7- حتديد الحتياجات على �سعيد البيانات, وحتقيق 

املتبعة  واملنهجيات  التعاريف  يف  الت�ساق 

حول  درا�صات  اإجراء  ينبغي  البيانات:  جمع  يف 

البلدان  الكلفة با�صتخدام طرق معيارية يف جميع 

الأع�صاء، وذلك بغية منا�رشة الدعوة اإىل �رشورة 

حتديد اأهداف ل�صالمة على الطرق يف هذه البلدان. 

البيانات  جمع  على  املوؤ�س�سية  القدرات  تعزيز   -8

وحتليلها ون�رشها: هناك حاجة يف الإقليم لالتفاق 

البيانات  �صعيد  على  القائمة  الحتياجات  على 

واملنهجيات  التعاريف  يف  الت�صاق  وحتقيق 

تاأ�صي�ض  ينبغي  كما  البيانات.  جمع  يف  املتبعة 

عالقات قائمة على التعاون املتبادل بني �صلطات 

نظم  لإن�صاء  وذلك  واملرور،  وال�رشطة  ال�صحة 

التطوير  تعزيز  كذلك  الإقليم  بلدان  وعلى  للرت�صد. 

املوؤ�ص�صي يف جمال الوقاية من الإ�صابات. وميكن 

على  احلكومي  الإ�رشاف  خالل  من  ذلك  حتقيق 

اأبحاث  جمال  يف  العاملة  املختلفة  املوؤ�ص�صات 

الإ�صابات والوقاية منها. 
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 يف موقعالبلدان

الت�سادم

 يف غ�سون

24 �ساعة

 يف غ�سون

7 اأيام

 يف غ�سون 30

يومًا

 يف غ�سون

�سنة واحدة

√√√√√اأفغان�ستان

ل/طل/طل/طل/طل/طالبحرين

ل/طل/طل/طل/ط√م�رش

ل/ط√ل/طل/طل/طاإيران )جمهورية-الإ�سالمية(

ل/ط√√√العراق

ل/ط√ل/طل/طل/طالأردن

ل/ط√ل/طل/طل/طالكويت

ل/طل/ط√ل/طل/طلبنان

ل/ط√ل/طل/طل/طاجلماهريية العربية الليبية

ل/ط√ل/طل/طل/طاملغرب

√ل/طل/طل/طعمان

ل/طل/طل/طل/طل/طباك�ستان

ل/ط√ل/طل/طل/طقطر

ل/ط√ل/طل/طل/طاململكة العربية ال�سعودية

ل/طل/طل/طل/طل/طال�سودان

ل/طل/طل/طل/ط√اجلمهورية العربية ال�سورية

ل/ط√ل/طل/طل/طتون�ص

ل/ط√ل/طل/طل/طالإمارات العربية املتحدة

ل/ط√ل/طل/طل/ط الأر�ص الفل�سطينية املحتلة

ل/طل/ط√√√اليمن

امللحق 1. تعريف الوفاة املرورية يف بلدان اإقليم �رشق املتو�سط 

ل/ط : البيانات غري مطلوبة /البيانات ل تنطبق يف هذا ال�سياق
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الوفيات املبلغة البلدان

لكل 10000 

مركبة

الوفيات املبلغة بني 

�ساغلي املركبات لكل 

10000 مركبة

الوفيات 

املنمذجة لكل 

10000 مركبة

الوفيات املنمذجة بني 

�ساغلي املركبات لكل 

10000 مركبة

2.514.5اأفغان�ستان

2.41.52.41.5البحرين

28.617.073.143.5م�رش

13.511.215.012.4اإيران )جمهورية- الإ�سالمية(

8.049.3العراق

11.89.124.118.6الأردن

3.53.5الكويت

3.68.4لبنان

11.77.213.78.4اجلماهريية العربية الليبية

16.87.838.718.0املغرب

12.78.8عمان

10.578.5باك�ستان

3.33.3قطر

8.69.7العربية ال�سعودية

18.6111.4ال�سودان

20.36.447.238.4اجلمهورية العربية ال�سورية

12.028.7تون�ص

6.06.89.316.2الإمارات العربية املتحدة

23.94.4110.56.9الأر�ص الفل�سطينية املحتلة

35.884.3اليمن

امللحق 2 – الوفيات لكل 10000 مركبة م�سجلة يف بلدان اإقليم �رشق املتو�سط 
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املوؤ�س�سة البلدان

الرائدة

حدود ال�رشعة يف 

املناطق  احل�رشية 

≥ 50 كم/ �ساعة

تركيز امل�سكر يف 

الدم ≥ 0.05 غ/دل

قانون 

اخلوذات 

الواقية

قانون حزام 

الأمان

قانون 

مقيدات 

حركة 

الأطفال

×××√√√اأفغان�ستان

× √ اأ√√√√البحرين

×√ اأ √ اأ×√√م�رش

اإيران )اجلمهورية 

الإ�سالمية(
√√√√√×

×√××√العراق

× √ اأ√×√*√الأردن

× √ اأ√√√×الكويت

×√ اأ√√××لبنان

×√ √ اأ√√×اجلماهريية العربية الليبية

×√ √ اأ××√املغرب

× √ اأ√××√عمان

× √ اأ √ اأ√×√باك�ستان

× √ اأ√√××قطر

√√ √ اأ√×√العربية ال�سعودية

× √ اأ√√√×ال�سودان

× √ اأ√√√*√اجلمهورية العربية ال�سورية

× √ اأ√√√√تون�ص

× √ اأ√××√الإمارات العربية املتحدة

√√√√√×الأر�ص الفل�سطينية املحتلة

×××√×√اليمن

امللحق 3- ا�ستعرا�ص و�سع التو�سيات الرئي�سية يف بلدان اإقليم �رشق املتو�سط

√ - ت�ستويف املعيار املحدد؛
* - ل ت�ستويف املعيار املحدد؛

* - حدود ال�رشعة قد تتجاوز 50 كم/ �ساعة يف بع�ص الظروف؛

اأ - ل ينطبق على جميع �ساغلي/ ممتطي املركبة 
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املرت�شمات القطرية

1. مالحظات تو�صيحية 

اأ�صا�صية معلومات  	•
الختالفات املنهجية  	•

امل�صطلحات امل�صتخدمة وتف�صريها 	•
عر�ض البيانات 	•

2. املرت�صمات القطرية 
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مالحظات تو�شيحية
معلومات اأ�سا�سية

اإن املرت�صمات القطرية املدرجة يف هذا الق�صم من التقرير تعر�ض جمموعة خمتارة من املعلومات حول ال�صالمة على الطرق، وفقًا ملا 

اأفادت به كل من البلدان الع�رشين امل�صاركة من اإقليم �رشق املتو�صط. وميكن الطالع على مزيد من البيانات القطرية يف امللحق الإح�صائي 

)اجلداول اأ/2- اأ/7(. كما ميكن حتميل اأدوات امل�صح القطرية من املوقع الإلكرتوين التايل:

 www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/road_safety_status/2009

الختالفات املنهجية 

�صارك 178 بلداً/ منطقًة مبا يف ذلك 20 من بلدان اإقليم �رشق املتو�صط يف التقرير العاملي عن حالة ال�صالمة على الطرق. و يف هذا التقرير 

الإقليمي عن حالة ال�صالمة على الطرق يف �رشق املتو�صط، نعر�ض املرت�صمات القطرية للبلدان امل�صاركة من الإقليم فقط. 

ويف حني اأن معظم البلدان/املناطق امل�صاركة اتبعت املنهجية املوحدة لإجراء التقييم ، فاإن ثمانية من البلدان هي )اأ�صرتاليا، واأملانيا، 

وكازاخ�صتان، وبورتوريكو، و�صنغافورة، و�صانت فن�صنت وغرينادين، واأوكرانيا، واأوزبك�صتان( ا�صطلع من�صق/من�صقو البيانات الوطنيني 

فيها با�صتكمال ال�صتبيان،  ومل يتم عقد اجتماع توافقي للخروج براأي موحد. عالوة على ذلك، يف جميع البلدان من اإقليم �رشق املتو�صط 

مل يكن ال�صتبيان ذاتي ال�صتكمال، بل مت اإجراوؤه من خالل املقابالت ال�صخ�صية بني من�صق البيانات الوطني والأفراد املجيبني، واإن مت 

عقد اجتماعات توافقية يف هذه البلدان/املناطق وفقًا ملنهجية امل�رشوع. 

املالحظات  )انظر  متاحة  �صنة  لآخر  هي  ن�صمة،  لكل  الإجمايل  القومي  والدخل  الدخل،  وفئة  ال�صكان،  تعداد  حول  املبَلّغة  البيانات  اإن 

التف�صريية للملحق الإح�صائي ملزيد من التفا�صيل(. 

امل�سطلحات امل�ستخدمة وتف�سريها 

يجب مراعاة امل�صطلحات والق�صايا التالية عند ا�صتعرا�ض املرت�صمات القطرية: 

طلب ال�صتبيان معلومات عن عدد من املوا�صيع من خالل اأ�صئلة رئي�صية، مع طرح عدد من اأ�صئلة املتابعة الالحقة ل�صب اأغوار كل  	•
مو�صوع �صعيًا وراء املزيد من التفا�صيل. ويف العديد من املوا�صيع طِلب من املجيبني تخطي اأ�صئلة املتابعة تبعًا لردهم على ال�صوؤال 

الرئي�صي. ونتيجة لذلك، �صنجد اأن بع�ض املرت�صمات القطرية ل تورد معلومات من اأ�صئلة املتابعة هذه اإذا ما مت تخطي هذه الأ�صئلة. 

ولكن اإذا ما مت الرد على هذه الأ�صئلة فاإن الردود �صتعر�ض يف امللحق الإح�صائي. 

اآخر،  اإىل  ال�رشيعة( يختلف اختالفًا كبرياً من بلد  اأو الطرق  ت�صنيف الطرق )وخا�صة تعريف الطرق يف املناطق احل�رشية والريفية  	•
لذلك طِلب اإىل املجيبني الإبالغ عن حدود ال�رشعة على الطرق وفقًا للتعريفات التي ي�صتخدمونها يف بلدانهم. 

الوطنية  الت�رشيعات  خمتلف  وتطبيق  اإنفاذ  فعالية  مدى  بت�صنيف  فرادى  يقوموا  اأن  ال�صتبيان،  �صملهم  الذين  املجيبني  من  طِلب  	•
لل�صالمة على الطرق بناًء على راأيهم اأو ت�صورهم املهني. وا�صتخِدم لهذا الغر�ض مقيا�ض من �صفر اإىل 10، حيث ي�صري الرقم �صفر اإىل 

اإنفاذ »غري فعال« والرقم 10 اإىل اإنفاذ »�صديد الفعالية«. من ثم �صعت جمموعة املجيبني اإىل التو�صل اإىل توافق يف الآراء ب�صاأن ت�صنيف 

الإنفاذ يف بلدانهم. هذه الت�صنيفات بالتايل هي ت�صنيفات ذاتية، وينبغي اأن ينظر اإليها فقط باعتبارها موؤ�رشاً على و�صع الإنفاذ على 

ال�صعيد القطري كما يراه امل�صاركون. وقد اأعرب كثري من املجيبني على ال�صتبيان عن �صعوبة تقييم الإنفاذ على امل�صتوى الوطني، 

لأنه كثرياً ما يختلف من منطقة اإىل اأخرى داخل البلد الواحد، كما اأن �صدة الإنفاذ قد تتفاوت باختالف الفرتات الزمنية. 

القانونية  الناحية  الدم، ومقبول من  اأق�صى قدر ممكن م�صموح به من امل�صكر يف  اإىل  الدم )ت. ك. د( ت�صري  حدود تركيز امل�صكر يف  	•
القانون.  مبوجب  عليه  يعاَقب  اأن  جتاوزه  حال  يف  ميكن  الذي  ال�صائق  دم  يف  امل�صكر  م�صتوى  اأي  الطريق،  على  لل�صائق  بالن�صبة 

ل ت. ك. د يف البلدان التي حتظر ا�صتهالك امل�صكرات على اأنه �صفر، مع حا�صية تف�صريية.  ولأغرا�ض هذا التقرير �ُصِجّ

املثال،  �صبيل  – على  الأمان  اأو و�صع حزام  و/  الراأ�ض  ارتداء خوذة  ب�صاأن معدلت  تو�صيحية  املجيبني ملعلومات  تقدمي  يف حالة  	•
و�صف املنهجية املتبعة اأو النطاق اجلغرايف – فاإن هذه املعلومات �صرتد يف احلوا�صي ال�صفلية. 

ال�صائقني والركاب  القانون على  اإذا ا�صرتط  الركاب–نعم«  اأنها »تنطبق على جميع  اعُتِب  النارية،  اأو  الآلية  الدراجات  قوانني خوذة  	•
)الكبار والأطفال( ارتداء خوذة الراأ�ض. اأما القوانني التي تن�ض على ا�صتثناءات لأ�صباب مثل الدين اأو الظروف الطبية فقد اأ�صري اإليها 

يف احلا�صية حتت عنوان »بع�ض ال�صتثناءات«. 
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يف  ال�صيارات  جتميع  اأو  ال�صيارات  �صناعة  �رشكات  قبل  من  ا�صتيفاوؤها  املطلوب  املركبات  معايري  عن  الإبالغ  املجيبني  من  طلب  	•
البالد. ومن ثم فاإن احليز املخ�ص�ض ملعايري املركبات يف املرت�صم القطري لن يحتوي على اأي معلومات يف حالة البلدان التي ل 

يوجد فيها ت�صنيع اأو جتميع للمركبات. وهنالك بع�ض البلدان التي تطبق معايري �صارمة تتعلق بال�صيارات امل�صتوردة، اإل اأنه مل يتم 

جمع بيانات عن هذه املعايري يف اإطار هذا امل�صح. 

بع�ض املتغريات اأعطيت الراموز »البيانات غري متاحة )…(« يف حال عدم تقدمي معلومات من خالل عملية جمع البيانات الوطنية.  	•

عر�ص البيانات 

تت�صمن املرت�صمات القطرية بيانات عن الوفيات والإ�صابات غري املميتة الناجمة عن ت�صادمات الطرق كما اأفاد عنها البلدان امل�صاركة. 

البيانات من البلدان املختلفة لي�صت بال�رشورة قابلة للمقارنة، نظراً لأن التعريفات والأطر الزمنية التي ا�صتخدمت تختلف من بلد  	•
اإىل اآخر. 

اإذا ما كانت  النقل،  اأو  اأو ال�صحة  ال�رشطة  اأنه من  البيانات على  ال�صفلية، مت تلخي�ض م�صدر  ل�صيق احليز املخ�ص�ض للحوا�صي  نظراً  	•
البيانات من وزارة الداخلية اأووزارة النقل اأو وزارة ال�صحة، على التوايل. 

اإيراد ن�صبة الوفيات بني اجلن�صني يف املرت�صمات القطرية يف حال كان اجلن�ض غري معروف.  مل يتم  	•

يف الر�صوم البيانية التي تعر�ض للوفيات بح�صب فئات م�صتخدم ي الطريق قد ل يكون جمموع الن�صب م�صاويًا لـ100% ب�صبب تقريب بع�ض 

القيم. كما اأن بع�ض البلدان ت�صنف الوفيات الناجمة عن الت�صادمات املرورية وفقًا للمركبة اأو م�صتخدم الطريق »املت�صبب بالت�صادم« ل 

تبعًا للذين لقوا حتفهم، اأو ت�صتخدم فئات خمتلفة عن تلك املطلوبة يف ال�صتبيان. ويف هذه البلدان من املرجح وجود ق�صور يف الإبالغ 

عن حالت الوفيات بني م�صتخدمي الطريق املعر�صني للمخاطر. 

اإن الرتميز اللوين املعياري املتبع يف »خمطط الر�صم البياين/الفطرية« امل�صتخدم لعر�ض فئات م�صتخدمي الطريق املطلوبة يف ال�صتبيان 

مبني اأدناه. وقد اأعطيت الفئات الإ�صافية األوانًا غري معيارية.

 �صائقو املركبات ذات الأربع عجالت

 ركاب املركبات ذات الأربع عجالت

 �صاغلو املركبات ذات الأربع عجالت )ال�صائقون/الركاب(

 ركاب الدراجات الآلية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت )ال�صائقون/الركاب(

ر�صومات اجتاهات الوفيات مبينة اإما على �صكل الوفيات الناجمة عن الت�صادمات املرورية لكل 100000 ن�صمة من ال�صكان )على خلفية 

خ�رشاء( اأو كاأعداد الوفيات الناجمة عن الت�صادمات املرورية بالقيم املطلقة )على خلفية زرقاء(، بح�صب الأرقام التي قدمها كل بلد. 

التي قدمت  البلدان  القلة من  تلك  للبيانات يف حالة  اعتباطي كنقطة حدية  ب�صكل   1970 �صنة  اعتِمدت  وب�صبب �صيق احليز املخ�ص�ض 

بيانات عن الجتاهات ترجع يف �صموليتها اإىل العديد من العقود املن�رشمة. 

اإىل  الإ�صارة  البياين وخمطط الجتاهات، متت  اإعداد خمطط الفطرية  الأ�صا�صي للمعلومات امل�صتخدمة يف  وحيثما مل يتم حتديد امل�صدر 

امل�صدر على اأنه ›ال�صتبيان القطري‹، وهو ي�صري اإىل ال�صتبيان النهائي الذي مت ا�صتكماله من قبل من�صق البيانات الوطني واملجيبني. 

اأن  الأنواع املختلفة من هذه املركبات. غري  البالد على تلك املركبات امل�صجلة فقط، ون�صب  وت�صتمل املعلومات عن عدد املركبات يف 

جمموع هذه الن�صب قد ل يكون م�صاويًا لـ 100 % ب�صبب تقريب بع�ض القيم. ويف بع�ض البلدان، اأ�صار املجيبون اإىل اأن ن�صبة هامة من 

املركبات قد ل تكون م�صجلة.

وقد مت يف هذا التقييم ا�صتخدام املعلومات امل�صتقاة من الق�صم املعني بال�صكان يف الأمم املتحدة والبنك الدويل )انظر املراجع 3،4 يف 

امللحق الإح�صائي(. 

 الدراجون )ركاب الدراجات الهوائية(

 امل�صاة

 اآخرون

 غري حمدد 
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امللحق االإح�شائي

1. مالحظات تو�سيحية 

اأ�صا�صية معلومات  	•
معاجلة البيانات  	•

اأمناط البيانات التي مت ا�صتخدامها  	•
البيانات املبَلّغة 	•

البيانات املعَدّلة  	•
البيانات املنمذجة  	•

املراجع 	•

2. اجلداول

اأ/1 من�صقو البيانات الوطنيون واملجيبون تبعًا للبلدان/املناطق 

الطرق  م�صتخدمي  ون�صب  الطرق  ت�صادمات  عن  الناجمة  والوفيات  املركبات  اأ/2 

تبعًا للبلد/املنطقة

اإىل  املعزّوة  الطرق  ووفيات  واإنفاذها  امل�صكرات  تاأثري  حتت  القيادة  قوانني  اأ/3 

امل�صكرات تبعًا للبلد/املنطقة

ومعدلت  واإنفاذها  بالأطفال  اخلا�صة  احلركة  ومقيدات  الأمان  حزام  قوانني  اأ/4 

ا�صتخدام هذه الو�صائل تبعًا للبلد/املنطقة

اأ/5 قوانني ال�رشعة واإنفاذها تبعًا للبلد/املنطقة

اأ/6 قوانني خوذات الراأ�ض واإنفاذها ومعدلت ارتداء اخلوذات تبعًا للبلد/املنطقة

اأ/7 اإدارة وا�صرتاتيجيات و�صيا�صات ال�صالمة على الطرق تبعًا للبلد/املنطقة

اأ/8 اأنظمة الرعايةال�صابقة لدخول امل�صت�صفى تبعًا للبلد/املنطقة

ملحوظة: هذا امللحق الإح�صائي م�صتقى من التقرير العاملي عن حالة ال�صالمة على الطرق
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مالحظات تف�سريية 

معلومات اأ�سا�سية

البيانات الواردة يف ال�صفحات التالية مت احل�صول عليها من خالل ا�صتبيان ذاتي ال�صتكمال اأجري يف ع�رشين من البلدان التي �صاركت يف 

امل�صح العاملي الأول حول ال�صالمة على الطرق يف عام 2008. وقد ركز امل�صح على تو�صيات التقرير العاملي عن الوقاية من الإ�صابات 

الناجمة عن حوادث املرور ]1[ كاأ�صا�ٍض لهيكله وحمتواه. وا�صتخدم معظم البلدان املنهجية ذاتها يف جمع البيانات كما هو مبني يف 

بروتوكول امل�صح الذي مت اإعداده لهذه الدرا�صة. ويف اأكرث من 95% من البلدان، توىل مهمة تن�صيق عملية تنفيذ امل�صح من�صق بيانات وطني 

)م. ب. و( مت ت�صميته من قبل البلد املعني، وا�صتكمل امل�صح فرق موؤلفة من 6-8 جميبني رئي�صيني مبن فيهم )م. ب. و(. وجرى تدريب 

من�صقي البيانات الوطنيني على املنهجية التي �صيتم اإتباعها وقام هوؤلء بتن�صيق جهود جمع البيانات والتحقق من م�صداقيتها واحل�صول 

والبوتوكول  امل�صحية  الأداة  اإعداد  كما مت  املعنية.  البلدان  البيانات يف  اإدخال  عن  ف�صاًل  ا�صتخدامها،  على  ال�صلطات  من  موافقة  على 

والإر�صادات املرفقة واملواد التدريبية بجميع اللغات ال�صتة املعتمدة يف منظمة ال�صحة العاملية )العربية وال�صينية والنكليزية والفرن�صية 

والرو�صية والإ�صبانية(. وحيثما دعت احلاجة، قام من�صقو البيانات الوطنيون بتن�صيق عملية ترجمة هذه الوثائق اإىل اللغات املحلية ثم 

التفا�صيل عن  الذي مت باللغة الجنليزية. وميكن الطالع على مزيد من  البيانات  اإدخال  الإجنليزية بغر�ض  اللغة  اإىل  اأعادوا ترجمتها 

املنهجية التي جرى ا�صتخدامها جلمع البيانات على العنوان الإلكرتوين التايل: 

 .www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009

تت�سمن الأق�سام التالية بيانات البلدان والتي مت احل�سول عليها من امل�سح. 

اأ�صا�صيًا  •	اجلدول اأ/1 يت�صمن قائمة باأ�صماء من�صقي البيانات الوطنيني واملجيبني الذين لعبوا، بالتعاون مع ال�صلطات الوطنية، دوراً 
يف اإجراء امل�صح. 

الطرق  ت�صادمات  عن  الناجمة  الوفيات  ومعدلت  يومًا’،  لتعريف‘30  تبعًا  املعدلة  الأرقام  عن  تف�صيلية  بيانات  يقدم  اأ/2  •	اجلدول 
تبعًا لعدد ال�صكان، ون�صبة كل فئة من فئات م�صتخدمي الطرق تبعًا للبلد/املنطقة. كما ي�صتمل اجلدول على اأرقام منمذجة مت توليدها 

لتقدير الوفيات الناجمة عن ت�صادمات الطرق. و�صريد اأدناه و�صف موجز لهذه العملية. 

و�صائل  ا�صتخدام  اأو  ارتداء  القوانني/معدلت  تلك  �صمولية  ومدى  واإنفاذها،  القوانني  حال  عن  معلومات  تقدم  اأ/6    - اأ/3  •	اجلداول 
الوقاية/احلماية، املت�صلة بعوامل اخلطر املرورية اخلم�صة )امل�صكرات وحزام الأمان ومقيدات حركة الأطفال وال�رشعة وخوذات الراأ�ض(. 

اأ/7 يت�صمن بيانات عن ال�صتجابة املت�صلة بال�صيا�صات.  •	اجلدول 
اأ/8 يت�صمن معلومات تتعلق بتوفر الرعاية ال�صابقة لدخول امل�صت�صفى.  •	اجلدول 

ويقدم الق�صم التايل و�صفًا موجزاً ملعاجلة البيانات، وتعليقات على النتائج التي مت احل�صول عليها )وعلى وجه التحديد البيانات املبلغة 

واملعدلة واملنمذجة املتعلقة بالوفيات على امل�صتوى القطري( والطريقة التي جرى ا�صتخدامها لتطوير النموذج.

معاجلة البيانات 

ت�صمنت عملية معاجلة البيانات النتهاء من ا�صتكمال الأ�صئلة امل�صحية واإدخال البيانات على ال�صعيد القطري، والتحقق من م�صدوقية 

البيانات على ال�صعيد الإقليمي. ومتت تنقية البيانات وحتليلها وكتابة التقارير يف املقر الرئي�صي ملنظمة ال�صحة العاملية يف جنيف. 

الإبالغ عن البيانات القطرية 

مت اإدخال الإجابات القطرية النهائية من قبل من�صقي البيانات الوطنيني يف قاعدة بيانات على النرتنت اأعدتها منظمة ال�صحة العاملية 

التحقق من  ثم جرى  ومالئمًا.  ذلك ممكنًا  كان  عندما  داعمة  وثائق  بتحميل  اأي�صًا  الوطنيون  البيانات  من�صقو  قام  كما  امل�رشوع.  لهذا 

 م�صدوقية البيانات على امل�صتوى الإقليمي. وفور اإجناز ال�صيغة النهائية لهذه البيانات واملوافقة عليها من قبل من�صقي البيانات الإقليميني 

)م. ب. اإ(، مت ت�صديرها اإلكرتونيًا ب�صكل ملفات مايكرو�صوفت اإك�صل MS Excel لتنقيتها. ويف هذه املرحلة، مت تفح�ض البيانات اخلا�صة 

بكل بلد من حيث الدقة والت�صاق وامل�صدوقية على اأ�صا�ض التحقق من كل �صوؤال على حدة. وعند ال�رشورة، كان يجرى الت�صال مبن�صقي 

البيانات الوطنيني لطلب م�صتندات داعمة اإ�صافية بهدف ا�صتجالء اأي تناق�صات. وميكن احل�صول على ن�صخة من اأداة امل�صح وبروتوكول 

الدرا�صة على العنوان الإلكرتوين التايل: 
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 .]2[ STATA  وكجزء من عملية تنقية البيانات والتحقق من م�صدوقيتها، مت اإجراء حتليل ا�صتق�صائي با�صتخدام البنامج الإح�صائي

وا�صتخدم نف�ض البنامج لإجراء جميع عمليات التحليل وعر�ض النتائج الواردة يف الأق�صام ال�صابقة من هذا التقرير. 

اأمناط البيانات التي مت ا�ستخدامها

هناك ثالثة اأمناط من البيانات امل�صتخدمة يف هذا التقرير: 

اأخرى؛  اأو من م�صادر ثانوية  •	بيانات مبَلّغة م�صدرها البلدان املعنية 
اأجل ت�صهيل املقارنة؛  •	بيانات معَدّلة وفقًا لتعريف‘30 يومًا’ للوفاة الناجمة عن ت�صادم مروري من 

•	اأرقام منمذجة. 

البيانات املبَلّغة

بالإ�صافة اإىل البيانات التي مت احل�صول عليها مبا�رشة من البلدان املعنية، فقد مت ال�صتعانة مب�صادر ثانوية للبيانات بهدف: 

•	ت�صنيف البلدان بح�صب فئات للدخل؛ 
اأعداد الوفيات املرورية املعَدّلة ومعدلت الوفيات املرورية املنمذجة )بفا�صل ثقة  •	ا�صتنباط موؤ�رشات لل�صالمة على الطرق من قبيل 

يعادل 90 %( كما هو وارد يف اجلدول اأ/2. 

وا�صتخدمت لهذا التحليل بيانات عن ال�صكان والدخل م�صدرها �صعبة ال�صكان يف الأمم املتحدة ]3[ والبنك الدويل ]4[. 

وترد تقديرات ال�صكان لعام 2007 يف اجلدول اأ/2. وعندما مل يكن هناك تقدير متاح لبلد ما لذلك العام، مت ا�صتخدام البيانات املن�صورة 

عن اآخر �صنة. ويف عملية النمذجة، مت ا�صتخدام تقديرات ال�صكان اخلا�صة بال�صنة حمل الدرا�صة ]4[. 

اإ( لعام  يف اجلدول اأ/2، ا�صتخدمت البيانات ال�صادرة عن البنك الدويل )طريقة اأطل�ض( عن الدخل القومي الإجمايل للفرد الواحد )د. ق. 

2007 ]5[ )اأو اآخر �صنة توافرت ب�صاأنها تلك البيانات( لت�صنيف البلدان يف فئات: 

اأقل؛  اأو  935 دولراً  •	ذات دخل منخف�ض = 
11455 دولراً؛  اإىل  936 دولراً  •	ذات دخل متو�صط = 

اأكرث.  اأو  11456 دولراً  •	ذات دخل مرتفع = 
وا�صتخدمت جمموعات فرعية اأكرث تف�صياًل يف عملية النمذجة. 

البيانات املعَدّلة 

ُعِرف الق�صور يف الإبالغ ل�صنوات عدة ك�صبب هام وراء ال�صعوبة يف مقارنة بيانات ت�صادمات الطرق بني البلدان. اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن 

عدم وجود تعاريف متوائمة لوفيات ت�صادمات الطرق، وا�صتخدام م�صادر خمتلفة للبيانات، ومدى جودة نظام الإبالغ، كلها عوامل مت 

توثيق دورها يف هذا الأمر. نتيجة لذلك مت توظيف العديد من الآليات ملعاجلة بع�ٍض من هذه امل�صائل من اأجل جعل البيانات اأكرث قابلية 

للمقارنة. وقد ا�صتخدم هذا امل�صح العاملي الطريقتني التاليتني: 

لوزراء  الأوروبي  املوؤمتر  اعتمدها  يومًا’ التي  لتعريف‘30  وفقًا  مقّي�صة  الطرق  ت�صادمات  عن  الناجمة  الوفيات  اأعداد  تعديل  •	عوامل 
النقل )6( لتعديل كافة البيانات املبلغة من البلدان/املناطق؛ 

•	منوذج ي�صتخدم التحوُّف ال�صلبي ثنائي احلد. 
التعديل  عوامل  على  للتعرف   1 اجلدول  )انظر  يومًا’  لتعريف‘30  وفقًا  تعديلها  مت  قد  اأ/2  اجلدول  يف  الواردة  »املبَلّغة«  البيانات  اإن 

امل�صتخدمة( وبالتايل ا�صتخدم الرقم اجلديد املعَدّل يف النموذج املقابل، ونتيجة النمذجة مبينة يف اجلدول اأ/2.
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البيانات املنمذجة

تطوير النموذج

قبل ال�رشوع يف عملية النمذجة، اأجري حتليل ا�صتق�صائي ب�صيط بغية تقييم توزع البيانات املبَلّغة، وا�صتعراف 

القيم  �صمول هذه  ب�صاأن  القرارات  اتخاذ  الناق�صة. ومت  البيانات  القيم اخلارجة املحتمل وجودها وحتديد حجم 

اخلارجة يف التحليل من عدمه خالل مراحل عدة من التحليل. ويف حالة البيانات الناق�صة مت اللجوء اإىل الإعا�صة 

التقديرية، كلما كان ذلك مالئمًا، للتعوي�ض عن املعلومات الناق�صة. 

اكتمال البيانات

هي  العملية  يف  التالية  اخلطوة  كانت  املقارنة،  يومًا’ لت�صهيل   30‘ لتعريف  وفقًا  املبَلّغة  البيانات  تعديل  بعد 

ومت  املبلغة.  املدنية  الأحوال  �صجالت  معطيات  اأ�صا�ض  على  املبلغة  الوفيات  بيانات  اكتمال  مدى  ا�صتك�صاف 

 احل�صول على معلومات حول اكتمال معطيات �صجالت الأحوال املدنية من تقارير �صابقة ن�رشتها منظمة ال�صحة

العاملية.  ال�صحة  ملنظمة  الوفيات  بيانات  قاعدة  معلومات  اأحدث  على  بناًء  حتديثها  وجرى   ،]8،7[ العاملية 

وا�صتخِدمت هذه املعلومات لحقًا لت�صنيف البلدان يف جمموعتني هما: 

85%، وكانت  اأو ت�صاوي  اأكب من  التي كانت درجة اكتمال �صجالت الأحوال املدنية فيها  البلدان   :1 املجموعة 

امل�صببات اخلارجية للوفاة التي ح�صلت على راموز موافق ل ‘ال�صبب النهائي للوفاة غري حمدد’ فيها 

اأقل من 30% )اجلدول 2(؛ 

اأو كانت امل�صببات   ،%85 اأقل من  البلدان التي كانت درجة اكتمال �صجالت الأحوال املدنية فيها   :2 املجموعة 

اخلارجية للوفاة التي ح�صلت على راموز موافق ل ‘ال�صبب النهائي للوفاة غري حمدد’ فيها اأكرث من 

30%؛ 

2(. وا�صتخِدمت البيانات املاأخوذة من هذه  3 من البلدان ذات الدخل املرتفع )اجلدول  وت�صم املجموعة الأوىل 

البلدان كمرجع عند بناء منوذج التحوف ال�صلبي ثنائي احلد وهكذا مل يتم اإجراء اأي تقدير للبيانات بالن�صبة لهذه 

البلدان. 

البلدان ذات الدخل املتو�صط، و3 من  الثانية فت�صمل بلدان من تلك ذات الدخل املرتفع، و12 من  اأما املجموعة 

البلدان ذات الدخل املنخف�ض. وقد مت اإجراء تقدير للبيانات ا�صتناداً اإىل منوذج التكهن املبنَيّ اأعاله، بالن�صبة لهذه 

البلدان. 

ويف الدرا�صة العاملية ا�صتبعدت اأي�صًا من عملية النمذجة البلدان/املناطق التي يقل عدد �صكانها عن 100000 

ن�صمة وبالتايل لديها اأعداد منخف�صة من الوفيات. 

لبلدان  بالن�صبة  يعطي  كما  البلدان،  يومًا’ جلميع   30‘ لتعريف  وفقًا  املعدلة  الوفيات  اأعداد  اأ/2  اجلدول  يعطي 

املجموعة 2 اأعداد الوفيات املنمذجة �صمن فا�صل ثقة يعادل 90%. اأما البلدان التي ل جند لها يف اجلدول ال�صابق 

تقديرات معطاة على �صكل جمال فهي بلدان املجموعة 1.

اأعداد الوفيات الناجمة عن ت�سادمات الطرق مقّي�سة وفقًا لتعريف ‘30 يومًا’ التي اعتمدها املوؤمتر  اجلدول رقم 1. عوامل تعديل 

الأوروبي لوزراء النقل

الإجمايل يف غ�سون 30 

يومًا من الت�سادم

عامل التعديل

الوفاة يف م�رشح 

الت�سادم/ خالل يوم 

واحد من الت�سادم

%771.30

871.15%3 اأيام

921.09%6 اأيام

931.08%7 اأيام

1001.00%30 يومًا

1030.97%365 يومًا
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م�ستوى الدخلالبلد/املنطقة 

ب.د.عالبحرين

ب.د.عالكويت

ب.د.عقطر

املتغريات امل�ستخدمة يف النموذج

يلخ�ض اجلدول رقم 3 املتغريات امل�صتقلة امل�صتخدمة يف هذا النموذج وم�صدر البيانات.

اجلدول 2. البلدان/املناطق يف املجموعة 1

اجلدول 4. املتغريات امل�ستقلة امل�ستخدمة يف عملية النمذجة

ب.د.ع = بلدان ذات دخل مرتفع

مالحظاتم�سدر املعلوماتاملتغري امل�ستخدم

البنك الدويل ]5.4[ الدخل )الناجت القومي الإجمايل ن. ق. اإ(

التق�سيم امل�ستخدم: منخف�ص, متو�سط, احلد الأدنى البنك الدويل ]5[م�ستوى الدخل

للم�ستوى املتو�سط, احلد الأعلى للم�ستوى املتو�سط, 

مرتفع. الت�سمية امل�ستخدمة ت�ستند اإىل معطيات البنك 

الدويل يف الفرتة 2000- 2004, مبا يوافق ال�سنة 

التي ر�سد فيها م�ستوى الدخل

تقديرات �سادرة عن �سعبة ال�سكان بالأمم املتحدة )3( عدد ال�سكان

عدد املركبات: امل�سح امل�ستخدم يف هذا كثافة املركبات: عدد ال�سيارات لكل ن�سمة 

التقرير العاملي

عدد ال�سكان: البنك الدويل ]3[

الكثافة الطرقية: العدد الكلي للطرق املوجودة يف 

الأر�ص مق�سومًا على م�ساحة هذه الأر�ص 

اإح�سائيات الطرق يف العامل يف الفرتة 

2000- 2006, الحتاد الدويل للطرق, 2008 

]9[

( موافقًا لل�سنة 
2
الطول الكلي للطرق/الأر�ص بال)كم

ذاتها اأو طبقًا لأحدث البيانات ال�سنوية املتاحة 

ا�ستبيان منظمة ال�سحة العامليةامل�سح امل�ستخدم يف التقرير العامليوجود قانون وطني للخوذات

ال�سيا�سات الوطنية التي ت�سجع على امل�سي و/اأو 

ركوب الدراجات الهوائية

ا�ستبيان منظمة ال�سحة العامليةامل�سح امل�ستخدم يف التقرير العاملي

ال�سيا�سات الوطنية الداعمة لال�ستثمار يف جمال 

النقل العمومي 

ا�ستبيان منظمة ال�سحة العامليةامل�سح امل�ستخدم يف التقرير العاملي

ا�ستبيان منظمة ال�سحة العامليةامل�سح امل�ستخدم يف التقرير العاملياحلدود الوطنية لل�رشعة على الطرق احل�رشية 

ا�ستبيان منظمة ال�سحة العامليةامل�سح امل�ستخدم يف التقرير العاملياحلدود الوطنية لل�رشعة على الطرق الريفية

 ا�ستهالك امل�سكرات يف �سفوف البالغني من العمراإح�سائيات ال�سحة العاملية, 2008 ]10[ا�ستهالك امل�سكرات

≤ 15 �سنة لعام 2003
عدد اأ�رِشَّة امل�ست�سفيات )لكل 10000 من ال�سكان( اإح�سائيات ال�سحة العاملية, 2008 ]10[قوة النظام ال�سحي
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ال�سكل 1. اإطار للمحددات احلا�سمة للوفيات الناجمة عن ت�سادمات الطرق

الطريقة امل�ستخدمة يف التقدير

يف املرحلة الثالثة مت ا�صتخدام بيانات من بلدان املجموعة 1 لو�صع منوذج اإح�صائي للتكهن بالوفيات الناجمة عن ت�صادمات الطرق 

)تقديرات اأحادية الرقم( لبلدان املجموعة 2 مبا يف ذلك جمال الثقة 90 %. ومت و�صع الإطار امل�صتخدم للتنبوؤ مبعدل الوفيات الناجمة عن 

ت�صادمات الطرق با�صتخدام جمموعة خمتارة من املتغريات )مت حتديدها من خالل ا�صتعرا�ض الدرا�صات املن�صورة( ذات العالقة املبا�رشة 

اأو  )Ej(، فئة عوامل اخلطر  التعر�ض  املتغريات لحقًا يف ثالث فئات: فئة عوامل  املرورية(. ومت جتميع هذه  )الوفاة  باملتغري احلا�صل 

الوقاية )Rj(، وفئة العوامل املخففة )Mj(. وللدخل القومي الإجمايل )Ij( تاأثري على الفئتني الأوليتني )ال�صكل 1(. 

يف هذا الإطار، فاإن احل�صيل من معدل الوفيات الناجمة عن ت�صادمات الطرق )Yj(، تابع  ملجموعة من املتغريات امل�صتقلة املحددة اإما 

كعوامل تعر�ض )Ej(، وعوامل خطر اأو وقاية )Rj(، وعوامل خمففة )Mj( والدخل القومي الإجمايل )Ij(. وميكن التعبري عن هذا التابع على 

 Yj = f )Rj، Mj، Ij، Ej النحو التايل

اإن العالقة بني املتغري احلا�صل واملتغريات امل�صتقلة هي عبارة عن تابع غري خطي. وعدد الوفيات )Yj( هو عبارة عن معطى عددي �صحيح 

غري �صلبي، ومن ثم فاإن النهج القيا�صي ]11[ الذي يجب ا�صتخدامه يف احل�صاب هو حتوُّف بوا�صون Poisson regression اأو �صكل اآخر من 

اأ�صكال التحوُّف امل�صتندة اإىل بوا�صون. ويتعامل اأكرث مناذج التحوُّف ا�صتخدامًا يف حال املعطيات العددية مع متغري ال�صتجابة Y كمتغري 

بوا�صون. ويف منوذج حتوف بوا�صون، يكون متو�صط املعطيات م�صاويًا للتفاوت، وذلك ب�صكل �رشطي تبعًا للمتغريات التف�صريية. غري اأنه يف 

املمار�صة العملية مل يكن ممكنًا حتقيق هذا الفرتا�ض. لهذا ال�صبب جرى اختيار منوذج التحوُّف ال�صلبي ثنائي احلّد، حيث مت ب�صكل كاف 

حتقيق الفرتا�ض ب�صاأن املتغري التابع واحلالة اخلا�صة من بوا�صون املتمثلة بنموذج التحوُّف ال�صلبي ثنائي احلد. 

 ،]2[ STATA ويف نهاية املطاف مت ا�صتخدام تقنية منذجة، بناًء على التحوُّف ال�صلبي ثنائي احلّد، وذلك بوا�صطة البنامج الإح�صائي

للتنبوؤ بعدد الوفيات الناجمة عن ت�صادمات الطرق، مع اعتبار عدد ال�صكان مبثابة عامل تعر�ض. وقد مت و�صع النموذج بناًء على البيانات 

املبَلّغة من من بلدان املجموعة 1. 

ملزيد من الطالع على �رشح م�صهب ومف�صل للمنهجية واملعادلت امل�صتخدمة يف عملية النمذجة يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:  

www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009

العوامل املخففة

مدى قوة النظام ال�سحي من قبيل 

وجود رعاية �سابقة للم�ست�سفى, 

ورعاية للحالت الطارئة  

عوامل اخلطر, اأو الوقاية 

اأو التدابري املعِدّلة 

     وجود �سيا�سات ب�ساأن بع�ص 

املداخالت املحددة ومدى اإنفاذها:

امل�سكرات 	•
ال�رشعة 	•

ال�ستثمار يف جمال النقل  	•
العمومي

عوامل التعر�ص

كثافة املركبات

الكثافة الطرقية

الوفيات الناجمة عن ت�سادمات الطرق )املتغري احلا�سل Yj (الدخل

ة
قل

ت
�س

مل
 ا
ت

ريا
غ
ت
مل

ا

املحددات احلا�سمة للوفيات الناجمة عن ت�سادمات الطرق
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البلد

املركباتمعلومات عامة

اأعداد ال�سكاناأ 

لعام 2007

الدخل القومي 

الإجمايل لكل 

ن�سمة ب 

لل عام 2007 

بالدولر الأمريكي

عدد املركبات م�ستوى الدخل ج

امل�سجلة

الوفيات الناجمة 

عن ت�سادمات 

الطرق د

779 6071 731منخف�ص319 و275 145 27اأفغان�ستان

97791 382مرتفع610 20 و648 752البحرين

983 00015 300 4متو�سط580 9131 497 75م�رش

918 00022 000 17متو�سط470 3843 208 71اإيران )جمهورية - الإ�سالمية(

932 2691 242 2متو�سط646 1 و374 993 28العراق

933992 841متو�سط850 2452 924 5الأردن

790482 364 1مرتفع114 40 و144 851 2الكويت

000536 400 1متو�سط770 1155 099 4لبنان

138 5332 826 1متو�سط010 4839 160 6اجلماهريية العربية الليبية

838 0603 284 2متو�سط250 1372 224 31املغرب

670798 629متو�سط275 11 و133 595 2عمان

234 1527 287 5منخف�ص405870 902 163باك�ستان

699199 605مرتفع063 66 و635 840قطر

358 6006 398 7مرتفع440 53315 734 24اململكة العربية ال�سعودية

227 0002 200 1متو�سط488960 560 38ال�سودان

663 3463 389 1متو�سط760 5161 928 19اجلمهورية العربية ال�سورية

497 9181 244 1متو�سط200 2853 327 10تون�ص

056 4201 754 1مرتفع082 41 و439 380 4الإمارات العربية املتحدة

609188 78متو�سط422 1 و000 018 4 وال�سفة الغربية وقطاع غزة

003 7343 777منخف�ص169870 389 22اليمن

اجلدول اأ/2 املركبات والوفيات الناجمة عن ت�سادمات الطرق ون�سب م�ستخدمي الطرق 



83التقرير الإقليمي عن حالة ال�سالمة على الطرق يف �رشق املتو�سط

الوفيات بني م�ستخدمي الطريق )%(الوفيات الناجمة عن ت�سادمات الطرق

معدل الوفيات الأرقام املنمذجة للوفيات املروريةهـ

املرورية املقدر 

لكل 100000 من 

ال�سكان هـ 

�سائقو/ركاب 

املركبات ذات 

الأربع عجالت

�سائقو/ركاب 

الدراجات الآلية 

ذات العجلتني 

اأو الثالث عجالت

الدراجون )ركاب 

الدراجات 

الهوائية(

م�ستخدمون امل�ساة

اآخرون اأو 

م�ستخدمون غري 

حمددين

التقدير اأحادي 

الرقم

فا�سل الثقة %90

10 593  6 234–22 89439.0 

9112.159.45.56.628.6 

31 439  19 411–47 66841.647.50.11.920.130.4

25 491  18 726–34 33735.844.911.4 33.311.0

11 059  6 933–21 50038.1 

 64.036.0 ز18834.2 3–407 1  027 2

48216.9 

1 170  837–1 62528.5 

2 497  1 518–3 76040.560.05.015.020.0

8 850  6 273–12 78328.345.716.37.127.93.0

553  347–92021.3 

41 494  28 379–76 69525.3 

 27.0 ل69.04.0 ز19923.7

7 166  5 535–9 54429.0 

13 362  8 820–19 14334.731.512.755.8

6 552  5 024–8 68432.9 

3 568  2 555–4 94834.550.814.42.632.00.3

1 626  912–2 57037.170.01.5 28.5 

896627–1 2874.9 

6 5534 021–15 79729.3

اأ �سعبة ال�سكان التابعة لإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية يف الأمانة العامة لالأمم املتحدة )2007(. التوقعات ال�سكانية العاملية: تنقيح عام 2006, املالمح الرئي�سية. 

نيويورك: الأمم املتحدة.            

ب الدخل القومي الإجمايل )د.ق.اإ( لكل ن�سمة هو القيمة بالدولر لدخل البلد النهائي يف عام ما مق�سومًا على عدد �سكانها با�ستخدام منهجية اأطل�ص. بيانات من قاعدة بيانات 

موؤ�رشات التنمية العاملية, البنك الدويل, منقحة يف 17 اأكتوبر/ت�رشين الأول 2008         

ج قاعدة بيانات موؤ�رشات التنمية العاملية: الدخل املنخف�ص هو 935$ اأو اأقل, الدخل املتو�سط هو 936$ اإىل 11455$, الدخل املرتفع هو 11456$ اأو اأكرث.     

د معدلة وفقًا لتعريف 30 يومًا للوفيات الناجمة عن ت�سادمات الطرق.          

هـ منمذجة با�ستخدام التحوف ال�سلبي ثنائي احلد. مل يتم اإدراج بيانات البلدان التي متتلك �سجالت جيدة لالأحوال املدنية والبلدان التي متلك تعداداً �سكانيًا اأقل من 100000 ن�سمة.

       http://data.un.org  و البيانات عن �سنة 2007 غري متاحة. اآخر ما هو متاح ماأخوذ من املوقع

ز ركاب و�سائقو اأي مركبة اآلية, مبا فيها الفئة )غري حمددة(.          

ح الدراجون وامل�ساة.           
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هنالك قانون البلد

وطني للقيادة 

حتت تاأثري 

امل�سكرات

كيف يتم تعريف القيادة حتت تاأثري امل�سكرات

م�ستوى تركيز امل�سكر يف 

الدم )ت. ك. د( 

�سهادة الطبيب
حمتوى النَف�ص

نعمنعمنعمنعم اأاأفغان�ستان

نعم…نعمنعمالبحرين

………نعم بم�رش

نعمنعمنعمنعم اأاإيران )جمهورية - الإ�سالمية(

……نعمنعمالعراق

نعمنعمنعمنعمالأردن

…نعمنعمنعم اأالكويت

……نعمنعملبنان

……نعمنعم اأاجلماهريية العربية الليبية

ل/طل/طل/طل اأاملغرب

نعمنعمنعمنعمعمان

…نعم…نعم اأباك�ستان

……نعمنعمقطر

…نعمنعمنعماململكة العربية ال�سعودية

نعمنعم…نعم اأال�سودان

نعم…نعمنعماجلمهورية العربية ال�سورية

……نعمنعمتون�ص

…نعمنعمنعمالإمارات العربية املتحدة

…نعمنعمنعمال�سفة الغربية وقطاع غزة 

…نعم…نعم اأاليمن

اجلدول اأ/3 قوانني القيادة حتت تاأثري امل�سكرات واإنفاذها ووفيات الطرق املعزّوة اإىل امل�سكرات
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يتم اللجوء اإىل اختبار 

النف�ص الع�سوائي اأو نقاط 

تفتي�ص ال�رشطة لإنفاذ 

القانون

فعالية الإنفاذ العام 

)بناًء على اإجماع اآراء 

املجيبني(

)مقيا�ص 0ــ10(

امل�ستويات الق�سوى القانونية الوطنية لرتكيز امل�سكر يف الدم )ت. ك. د( 
ن�سبة وفيات الطرق التي 

ميكن عزوها اإىل املك�رشات 

)%(

لل�سباب اأو ال�سائقني لعامة ال�سعب )غ/دل(

املبتدئني )غ/دل(

لل�سائقني املحرتفني اأو 

التجاريني )غ/دل(

…100.000.000.00نعم

40.000.000.007.7ل

….........4ل

…10.000.000.00نعم

…50.080.080.08ل

…30.080.080.08…

…90.000.000.00…

…10.050.050.05نعم

50.000.000.002.0ل

3.0ل/طل/طل/طل/ط…

…40.080.080.08نعم

…40.000.000.00نعم

…60.000.000.00ل

…70.000.000.00ل

…100.000.000.00ل

…80.050.050.05ل

30.050.050.050.7نعم

…80.100.100.10نعم

…10.050.050.05ل

……0.000.000.00…

اأ امل�سكرات حمظورة.

ب القيادة حتت تاأثري امل�سكرات غري حمددة برتكيز امل�سكر يف الدم اأو ل يوجد تعريف معياري.

… البيانات غري متاحة.
ل/ط البيانات ل تنطبق يف هذا ال�سياق.
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اأحزمة الأمانالبلد

القانون ينطبق على جميع �ساغلي املركبةيوجد قانون وطني ب�ساأن اأحزمة الأمان

ل/طلاأفغان�ستان

لنعمالبحرين

لنعمم�رش

نعمنعماإيران )جمهورية - الإ�سالمية(

نعمنعمالعراق

لنعمالأردن

لنعمالكويت

لنعملبنان

نعمنعماجلماهريية العربية الليبية

نعمنعماملغرب

لنعمعمان

لنعمباك�ستان

لنعمقطر

نعمنعماململكة العربية ال�سعودية

لنعمال�سودان

لنعماجلمهورية العربية ال�سورية

لنعمتون�ص

لنعمالإمارات العربية املتحدة

نعمنعمال�سفة الغربية وقطاع غزة

ل/طلاليمن

اجلدول اأ/4 قوانني حزام الأمان ومقيدات احلركة اخلا�سة بالأطفال, واإنفاذها ومعدلت ا�ستخدام هذه الو�سائل
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مقيدات احلركة اخلا�سة بالأطفالاأحزمة الأمان

الإنفاذ ينطبق على املجموعات 

التالية 

من ال�ساغلني 

 فعالية اإنفاذ قانون حزام الأمان 

)بناًء على اإجماع اآراء املجيبني(

)مقيا�ص 1ــ10(

يوجد معدل وطني 

ل�ستعمال حزام الأمان

يوجد قانون 

وطني ب�ساأن 

مقيدات حركة 

الأطفال

فعالية اإنفاذ قانون مقيدات حركة 

الأطفال بناًء على اإجماع اآراء 

املجيبني(

)مقيا�ص 1ــ10(

ل/طل…ل/طل/ط

ل/طل22%4�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

ل/طل70% لل�سائقني فقط7�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

ل/طل75–80%8�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

ل/طل…8�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

5�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

65% لل�سائقني؛ 

10% لركاب املقاعد 

الأمامية

ل/طل

ل/طل…3�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

ل/طل15%4�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

ل/طل5%4جميع ال�ساغلني

8ال�سائق فقط

75 % للمقاعد 

الأمامية؛ 19 % 

للمقاعد اخللفية

ل/طل

9�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

95% للمقاعد 

الأمامية؛ 1% للمقاعد 

اخللفية

ل/طل

ل/طل…3ال�سائق فقط

ل/طل50% للمقاعد الأمامية7�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

2نعم…5جميع ال�ساغلني

ل/طل…7�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

ل/طل81% للمقاعد الأمامية9�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

ل/طل…2�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

ل/طل61% للمقاعد الأمامية7�ساغلو املقاعد الأمامية فقط

1نعم…3جميع ال�ساغلني

ل/طل…ل/طل/ط

… البيانات غري متوافرة
ل/ط البيانات ل تنطبق يف هذا ال�سياق
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هناك حدود لل�رشعة حمددة البلد

على امل�ستوى الوطني

ميكن تعديل حدود ال�رشعة 

على امل�ستوى املحلي

نعمنعماأفغان�ستان

لنعمالبحرين

لنعمم�رش

لنعماإيران )جمهورية - الإ�سالمية(

لنعمالعراق

نعمنعمالأردن

نعمنعمالكويت

نعمنعملبنان

لنعماجلماهريية العربية الليبية

نعمنعماملغرب

لنعمعمان

نعمنعمباك�ستان

لنعمقطر

لنعماململكة العربية ال�سعودية

نعمنعمال�سودان

نعمنعماجلمهورية العربية ال�سورية

نعمنعمتون�ص

نعمنعمالإمارات العربية املتحدة

لنعمال�سفة الغربية وقطاع غزة

نعمنعماليمن

اجلدول اأ/5 قوانني ال�رشعة واإنفاذها
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فعالية الإنفاذ العام )بناًء ال�رشعة الق�سوىيختلف الت�رشيع تبعًا لنوع املركبة

على اإجماع اآراء املجيبني( 

)مقيا�ص 1ــ10(

على الطرق الريفية )كم/�سا(على الطرق احل�رشية )كم/�سا(

509010نعم

50804نعم

60607نعم

50606نعم

5…100نعم

806-50120-80نعم

45806نعم

100604نعم

50703نعم

601005نعم

1201206نعم

4…70نعم

100607ل

5…80ل

7…50نعم

458-4560-60نعم

50505نعم

60407نعم

50803نعم

3……نعم

… البيانات غري متوافرة
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يوجد قانون البلد

للخوذات

ينطبق القانون على

الركاب الأطفالالركاب البالغنيال�سائقني

ل/طل/طل/طلاأفغان�ستان

نعمنعمنعمنعمالبحرين

للنعمنعمم�رش

نعمنعمنعمنعماإيران )جمهورية - الإ�سالمية(

ل/طل/طل/طلالعراق

نعمنعمنعمنعمالأردن

نعمنعمنعمنعمالكويت

نعمنعمنعمنعملبنان

……نعمنعماجلماهريية العربية الليبية

لنعمنعمنعماملغرب

نعمنعمنعمنعمعمان

لنعمنعمنعمباك�ستان

نعمنعمنعمنعمقطر

للنعمنعماململكة العربية ال�سعودية

نعمنعمنعمنعمال�سودان

نعمنعمنعمنعماجلمهورية العربية ال�سورية

نعمنعمنعمنعمتون�ص

نعمنعمنعمنعمالإمارات العربية املتحدة

نعمنعمنعمنعمال�سفة الغربية وقطاع غزة 

ل/طل/طل/طلاليمن

اجلدول اأ/6 قوانني خوذات الراأ�ص واإنفاذها ومعدلت ارتداء اخلوذات
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فعالية الإنفاذ العام ا�ستثناءات القانون

)بناًء على اإجماع اآراء 

املجيبني( )مقيا�ص 

1ــ10(

توجد معايري 

للخوذات

معدل ارتداء اخلوذات 

املقدر على امل�ستوى 

الوطني )%(

توجد ا�ستثناءات من 

قانون اخلوذات

ينطبق قانون اخلوذات 

على جميع اأنواع الطرق

ينطبق قانون 

اخلوذات على جميع 

اأنواع املحركات

…ل/طل/طل/طل/طل/ط

…ل5نعمنعمل

70ل6نعمنعمنعم

13-15نعم6نعمنعمل

…ل/طل/طل/طل/طل/ط

…ل4نعمنعمل

…ل3نعمنعمل

…ل2نعمنعمل

…ل7لنعمنعم

67 اأنعم4نعمنعمنعم

…ل7نعمنعمل

…ل4نعمنعمنعم

90ل5نعمنعمل

…ل2نعمنعمنعم

…نعم7نعمنعمل

…ل4نعمنعمل

…نعم5نعمنعمل

…ل8نعمنعمل

…ل3للنعم

…ل/طل/طل/طل/طل/ط

اأ ال�سائقون فقط 

… البيانات غري متوافرة
ل/ط البيانات ل تنطبق يف هذا ال�سياق
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ال�سرتاتيجياتاملوؤ�س�سة الرائدةالبلد

هنالك 

موؤ�س�سة 

رائدة تتوىل 

القيادة

و�سع املوؤ�س�سة 

الرائدة

املوؤ�س�سة 

الرائدة 

تتلقى 

التمويل

هنالك ا�سرتاتيجية وطنية 

لل�سالمة على الطرق

تت�سمن 

ال�سرتاتيجية 

اأهدافًا وطنية قابلة 

للقيا�ص

ال�سرتاتيجية 

ممَوّلة

ل/طل/طلنعمحكوميةنعماأفغان�ستان

ل/طل/طا�سرتاتيجيات متعددةنعمحكوميةنعمالبحرين

للنعمنعمم�سرتكة بني الوزاراتنعمم�رش

ل/طل/طا�سرتاتيجيات متعددةنعماآخرنعماإيران )جمهورية - الإ�سالمية(

ل/طل/طدون الوطنيلحكوميةنعمالعراق

ل/طل/طنعم األم�سرتكة بني الوزاراتنعمالأردن

ل/ط ل/ط لل/ط ل/ط لالكويت

ل/طل/طنعم   ل/ط ل/ط للبنان

ل/ط ل/ط لل/ط ل/ط لاجلماهريية العربية الليبية

نعمنعمنعملم�سرتكة بني الوزاراتنعماملغرب

ل/طل/طلنعمم�سرتكة بني الوزاراتنعمعمان

ل/طل/طا�سرتاتيجيات متعددةلحكوميةنعمباك�ستان

ل/طل/طلل/ط ل/ط لقطر

ل/طل/طا�سرتاتيجيات متعددةنعمم�سرتكة بني الوزاراتنعماململكة العربية ال�سعودية

ل/طل/طدون الوطنيل/ط ل/ط لال�سودان

ل/طل/طا�سرتاتيجيات متعددةلم�سرتكة بني الوزاراتنعماجلمهورية العربية ال�سورية

نعمنعمنعمنعمحكوميةنعمتون�ص

نعمنعمنعمنعمحكوميةنعمالإمارات العربية املتحدة

ل/طل/طدون الوطنيل/ط ل/ط لال�سفة الغربية وقطاع غزة 

ل/طل/طا�سرتاتيجيات متعددةلم�سرتكة بني الوزاراتنعماليمن

اجلدول اأ/7 اإدارة وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات ال�سالمة على الطرق
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التاأمني على اختبارات القيادةالتدقيقال�سيا�سات

املركبات مطلوب

هنالك �سيا�سات 

لت�سجيع امل�سي وركوب 

الدراجات البخارية

هنالك �سيا�سات لت�سجيع 

ال�ستثمار يف جمال النقل 

العمومي

هنالك 

عمليات 

تدقيق 

ر�سمية 

على الطرق 

احلديثة

هنالك عمليات 

تدقيق دورية 

على الطرق 

القائمة

طبيةعمليةكتابية

ل…نعمنعمنعمنعملل

نعم…نعم…نعمنعمنعمل

نعم…نعمنعمنعمنعمنعمل

نعم…نعمنعمنعمنعمنعمنعم

نعم…نعمنعمللنعمل

نعم…نعمنعمللنعمل

نعمنعمنعمنعملللل

نعم…نعمنعملنعملل

نعم…نعم…للدون الوطنيل

نعم…نعمنعمنعملنعمل

نعم…نعمنعمنعمنعملل

نعم…نعمنعملللل

نعم…نعمنعمنعمنعمنعمل

نعم…نعمنعمنعمنعمنعمل

نعم…نعمنعمنعمنعملل

نعم…نعمنعمنعمنعمنعمل

نعم…نعمنعمنعملنعمل

نعم…نعمنعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعملللل

نعم…نعمنعمنعمللل

اأ ل تقرها احلكومة ر�سميًا.

… البيانات غري متوافرة.
ل/ط البيانات ل تنطبق يف هذا ال�سياق
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هنالك نظام ر�سمي البلد

للرعاية ال�سابقة 

للم�ست�سفى

اأرقام الهواتفرقم هاتف متاح للجميع

وطنيحملي

…ل/طل/طلاأفغان�ستان

999…نعمنعمالبحرين

123…نعمنعمم�رش

115…نعمنعماإيران )جمهورية - الإ�سالمية(

122…نعمنعمالعراق

199…نعمنعمالأردن

777…نعمنعمالكويت

……ل/طللبنان

193 ,191 ,151نعملنعماجلماهريية العربية الليبية

115…نعمنعماملغرب

9999…نعمنعمعمان

15…نعمنعمباك�ستان

999…نعمنعمقطر

997…نعمنعماململكة العربية ال�سعودية

ل/طل/طل/طلال�سودان

110…نعمنعماجلمهورية العربية ال�سورية

198…نعمنعمتون�ص

999…نعمنعمالإمارات العربية املتحدة

101…نعمنعمال�سفة الغربية وقطاع غزة

195نعمنعمنعماليمن

اجلدول اأ/8 اأنظمة الرعاية ال�سابقة للم�ست�سفى

… البيانات غري متوافرة
ل/ط البيانات ل تنطبق يف هذا ال�سياق









اأثمرت  مبادرة عاملية  املتو�سط جزء من  الطرق يف �رشق  ال�سالمة على  الإقليمي عن حالة  التقرير  اإن 

نطاق  على  اأول حتليل  ُيَعدُّ  والذي  الطرق,  على  ال�سالمة  حالة  عن  العاملي  التقرير  املطاف  نهاية  يف 

حدود  و�سع  ت�سمل  والتي  الطرق؛  على  لل�سالمة  الة  الفعَّ لالإجراءات  البلدان  تنفيذ  جودة  ملدى  العامل 

لل�رشعة, وحترمي القيادة حتت تاأثري امل�سكرات, وزيادة ا�ستخدام حزام الأمان, واأحزمة التقييد لالأطفال, 

ة  التقرير حتذيرات حول احلاجة امللحَّ النتائج يف هذا  النارية. وتقدِّم لنا  الدراجات  واخلوذات ل�سائقي 

لتـِّخاذ اإجراءات �ساملة ومتنا�سقة يف اإقليم �رشق املتو�سط, للت�سدِّي للقائمة املتزايدة الطول للوفيات, 

والإ�سابات, وللعبء القت�سادي والجتماعي الناجم عن الإ�سابات, ب�سبب ت�سادمات الطرق. ومن جهة 

اأخرى, فاإن احللول معروفة, وقد ثبت جناحها يف الوقاية يف �ستى البلدان والأماكن. فالعنا�رش الوقائية 

الأ�سا�سية هي نف�سها يف جميع اأرجاء العامل, وميكن اأن تطبق بالفعالية ذاتها, وبدون اأدنى �سك, يف هذا 

الإقليم اأي�سًا. واحلقيقة, اإن من املمكن اإحراز خف�ص ملحوظ يف معدلت الوفيات واملرا�سة عن طريق اعتبار 

ال�سالمة على الطرق من ق�سايا ال�سحة العمومية, والت�سدِّي لها باأ�سلوب منهجي.


