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شكر وتقدير
استفاد التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 2015 من مساهامت عدد من موظفي منظمة الصحة العاملية.

قامــت تامــي توريــان بتنســيق وكتابــة هــذا التقريــر. تــوىل قاســم العايــش مســؤولية إدارة البيانــات والتحليــل اإلحصــايئ، بينــام قّدمــت مارجــي 
بيــدن وإيتيــان كــروغ االتجــاه االســرتاتيجي الخــاص بالتقريــر. تــوىل منســقو البيانــات اإلقليميــون مســؤولية التدريب وجمــع البيانــات والتحقق 
منهــا وهــم: أنيــي هيــامن )اإلقليــم اإلفريقي(، أليســاندرا ســينيس )إقليــم األمريكتــني(، رانيا ســعد )إقليــم رشق املتوســط(، فرانسيســكو ميتيس 
وتومــاس تشيامنســي )اإلقليــم األورويب(، ســامل شــودوري )إقليــم جنــوب رشق آســيا(، وجــون باســمور )إقليــم غــرب املحيــط الهــادْي(. كام قدم 
كل مــن هالــة صقــر، ودينيــش ســيثي، وشــامايبارن ســانتيكارن، ويوجينيــا رودريغيــز، دعــامً إضافيــاً عــىل املســتوى اإلقليمــي. كــام قــام ممثلــو 

وموظفــو منظمــة الصحــة العامليــة يف كل بلــد بتســهيل هــذا العمــل وال بــد مــن شــكرهم جميعــاً وتقديــر مســاهامتهم.

ــان بســون، ودان هوغــان،  ــا ألتــريي، وفابي ــر وهــم: إيلين كــام ســاهم موظفــون آخــرون مــن منظمــة الصحــة العامليــة يف إعــداد هــذا التقري
وباســكال النفــر- كاساســوال، ودوريــس مافــات، وكولــني ماثــريس، وإيفلــني مــرييف، وفالدميــر بوزنيــاك، وتــريي رينولــدز، وفلورانــس روســكيانو.

ومل يكن باإلمكان الحصول عىل بيانات عىل املستوى الُقطري بدون املساهمة القيمة لكل من:
• منسقو البيانات الوطنيون )انظر الجدول A1 يف امللحق اإلحصايئ(.	
• جميع من شارك يف جمع البيانات واللقاءات الجامعية عىل املستوى الُقطري.	
• املسؤولون الحكوميون الذين دعموا املرشوع ومنحونا إذناً رسمياً إلدراج املعلومات يف هذا التقرير.	

وتُعرب منظمة الصحة العاملية عن امتنانها لكل من ساهم بخربته يف إعداد هذا التقرير:
• كيي هينينج، جنيفر إليس وكيي الرسون من مؤسسة بلومبريغ الخريية.	
• كاتلني دوني، وجويل خوري أورت، ومارين برودن، وليزيل زيلريز عىل خربتهم يف مراجعة وتحليل الوثائق الترشيعية.	
• عدنان حيدر، وديفيد وارد عىل تقدميهام مشورة اسرتاتيجية وتعليقات املراجعة.	
• روب مكينريين، ووالرت نيسلر عىل تعليقات املراجعة.	
• أليخاندرو فوراس عىل مساعدته يف جمع بيانات معايري املركبات وتفسريها.	
• ماريسال بونس دي ليون فالديز، وديف إيلسريود، وتوم بيشوب، وجيفري ويت، وأيكاي-ميلز - تيتي الذين قاموا بتوفري املواد لألُطر.	
• مارشال ميسميكن، وروبرت تونغا عىل مساعدتهام يف جمع البيانات يف اإلقليم األفريقي.	
• أنجيال بريتون عىل قيامها بتحرير وتدقيق التقرير.	
• فريق املرتجمني من مؤسسة »ألبوم« عىل ترجمتهم للترشيعات. 	
• مصممي الجرافيك من رشكة L’IV Com Sarl عىل تصميم هذا التقرير.	

وأخــرياً، تعــرب منظمــة الصحــة العامليــة عــن امتنانهــا ملؤسســة بلومبــريغ الخرييــة عــىل ســخائها ودعمهــا املــادي مــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر 
ونرشه.
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متهيد
تــؤدِّي اإلصابــات عــىل الطــرق إىل وفــاة أكــرث 
مــن 1.2 مليــون شــخص كل عام وترتك آثــاراً كبريًة 
عــىل الصحــة والتنميــة. وتعتــرب هــذه التصادمات 
الســبب الرئيــيس للوفيــات بــني الشــباب يف ســن 
15 إىل 29 عامــاً، وتكلــف البلــدان حــوايل 3٪ مــن 
ــة  ــذه الكلف ــم ه ــاميل. ورغ ــي اإلج ــج املح النات
ــن  ــي ميك ــة، والت ــة الباهظ ــة واالقتصادي البرشي
تجنبهــا بدرجــة كبــرية، تظــل اإلجــراءات املتخــذة 

ملواجهــة هــذا التحــدي العاملــي غــري كافيــة.

ويبــنّي هــذا التقريــر العاملــي الثالــث عــن حالــة 
الســالمة عــىل الطــرق أن البلــدان منخفضــة 
ومتوســطة الدخــل هــي األكــرث تأثــراً بهــذه 
املشــكلة، حيــث يصــل معــدل الوفيــات الناجمــة 
عــن التصادمــات عــىل الطــرق فيهــا إىل ضعــف 
معدلهــا يف البلــدان مرتفعة الدخل، وتشــكل ٪90 
مــن مجمــل الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات 
عــىل الطــرق عــىل املســتوى العاملــي. كــام تقــع 
نصــف الوفيــات بــني مســتخدمي الطــرق األكــرث 
ــات  ــو الدراج ــاة، وراكب ــر، أي املش ــة للخط عرض

ــة. ــو الدراجــات الناري ــة، وراكب الهوائي

ويبــني التقريــر أن عــدد الوفيــات الناجمــة عــن 
التصادمــات عــىل الطــرق عــىل املســتوى العاملــي 
قــد اســتقر عنــد 1.25 مليــون وفــاة ســنوياً. وإذا 
ــع يف أعــداد  ــار النمــو الرسي ــا يف االعتب ــا أخذن م
املركبــات املــزودة مبحــركات، وال ســيِّام يف البلدان 
منخفضــة ومتوســطة الدخــل، فــإن هــذه تعتــرب 
أخبــاراً ســارة، إذ إنهــا تعكــس الجهــود التــي 
ــراءات  ــاذ إج ــدان يف اتخ ــن البل ــدٌد م ــا ع بذله
ثبــت أنهــا تجعــل الطــرق أكــرث أمانــاً. كــام يصف 
التقريــر أيضــاً التقــدم الــذي أحرزتــه الحكومــات 
واملنظــامت غــري الحكوميــة يف تطبيــق إجــراءات 
فعالــة، كتحســني الترشيعــات املتعلقــة بالســالمة 
عــىل الطــرق؛ وإدارة الرسعــة حــول املــدارس، 
وتنســيق جمــع البيانــات املتعلقــة بالوفيــات 
الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق؛ ووضــع معايــري 
ــذل  ــم ب ــد ت ــات. وق ــالمة املركب ــد األدىن لس الح
هــذه الجهــود الوطنيــة املحمــودة عــىل خلفيــة 
ــم املتحــدة للعمل من أجــل الســالمة  ــد األم عق
ــي  ــار عامل ــو إط ــرق 2011 - 2020، وه عىل الط
يرشــد الــدول يف عملهــا يف مجــاالت مختلفــة 

تتعلــق بالســالمة عــىل الطــرق.

وباإلضافــة إىل عقــد العمل، تزايــد االهتامم الدويل 
مؤخــراً مبوضــوع الســالمة املرورية كقضيــة ملحة، 
من خــالل تبنِّــي خطة التنميــة املســتدامة 2030. 
وحــددت هــذه الخطــة هدفــاً يتمثــل يف تقليــص 
ــات  ــن التصادم ــة ع ــات الناجم ــات واإلصاب الوفي
عــىل الطــرق بنســبة 50٪ بحلول عــام 2020، وهو 
مــا يعكــس االعــرتاف املتزايــد مبســاهمة الســالمة 
عــىل الطــرق يف الصحــة والتنميــة واألهــداف 

البيئيــة األوســع وبإمكانيــة العمــل.

وهنــاك بالفعــل حاجــة ملثل هــذا االعــرتاف. ففي 
الوقــت الــذي يَُعــدُّ فيــه اســتقرار عــدد الوفيــات 
الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق خطــوة أوىل 
ــاً بهــا نحــو الحــد مــن هــذه الوفيــات، إال  ب مرحَّ
ــة. ففــي الســنوات الثــالث  أنهــا تظــل غــري كافي
املاضيــة زادت أعــداد املركبــات عىل الطــرق حول 
العــامل بنســبة 16٪، ويف عــام 2014 فقــط، انضــم 
رقــم قيــايس مــن ســيارات الــركاب بلــغ 67 مليون 
ســيارة إىل أســطول الســيارات عــىل الطــرق حــول 
ــة  ــادة الحتمي ــذه الزي ــة ه ــىل خلفي ــامل. وع الع
ــري  ــرب بكث ــل أك ــام بعم ــي القي ــة، ينبغ املتواصل
ــامل  ــرق يف الع ــىل الط ــار ع ــوت والدم ــف امل لوق
وتحقيــق الهدف الطمــوح املتعلق بالســالمة عىل 
الطــرق كــام حددتــه أهــداف التنمية املســتدامة.

ــل كاٍف  ــم بعم ــدول مل تق ــر أن ال ــني التقري ويب
لتطبيــق إجــراءات مختلفــة ثبــت أنهــا ناجعــة. 

ــال: فعــىل ســبيل املث
• مل تســتوِف القوانــني املتعلقــة بعوامــل الخطر 	

الســلوكية الرئيســية التــي تــؤدي إىل اإلصابات 
الناجمــة عــن التصادمــات عىل الطــرق أفضل 
املامرســات يف معظــم البلــدان. أمــا يف البلدان 
التــي متتلــك قوانــني جيــدة بهــذا الخصــوص، 
فقــد اتســمت عمليــة إنفــاذ هــذه القوانــني 
ــان،  ــب األحي ــا بالضعــف الشــديد يف أغل فيه
األمــر الــذي ال يســاعد يف تحقيــق األثــر 

املطلــوب لهــذه القوانــني بشــكل كامــل.
• كان هنــاك ضعــف ملحــوظ يف إدارة الرسعــة، 	

ــال لتقليص  والتــي تعــد يف صميــم أي نهج فعَّ
الوفيــات واإلصابــات الناجمة عــن التصادمات 

عــىل الطــرق يف كثــري من البلــدان.
• ال تســتويف املركبــات التي تبــاع يف معظم دول 	

العــامل الحــد األدىن من معايري الســالمة.

• يســتمر تصميــم وبنــاء الطــرق دون إيــالء 	
ــرق  ــتخدمي الط ــات مس ــامم كاٍف بحاج اهت

ــر. ــة للخط ــرث عرض األك

وعــىل الرغــم من التقــدم الكبــري الذي تــم إحرازه 
خــالل العقــد املنــرم، تظــل وتــرية هــذا التقــدم 
بطيئــة جــداً. ويشــكل هــدف التنمية املســتدامة 
ــات الناجمــة  ــات واإلصاب ــق بخفــض الوفي املتعل
عــن التصادمــات عىل الطــرق بنســبة 50٪ بحلول 
ــن أن  ــة ميك ــتقطاب قوي ــة اس ــام 2020، نقط ع
ــع  ــات واملجتم ــود الحكوم ــا جه ــور حوله تتمح
الــدويل. والتحدي اآلن يتمثل يف اســتغالل الفرصة 
لفعــل ذلــك وتحويــل االســتقرار الحــايل يف أعــداد 

وفيــات تصادمــات الطــرق إىل هبــوط ملحــوظ.

الدكتورة مارغريت تشان
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ملخص تنفيذي
يلقــى أكــرث مــن 1.2 مليــون شــخص كل 
عــام حتفهــم عــىل الطــرق حــول العــامل، وهــو 
ــات  ــات الناجمــة عــن تصادم ــا يجعــل اإلصاب م
الطــرق ســبباً رئيســياً للوفــاة عــىل املســتوى 
العاملــي. وتقــع معظم هــذه الوفيــات يف البلدان 
ــق  ــث يرتاف ــل، حي ــطة الدخ ــة واملتوس املنخفض
النمــو االقتصــادي الرسيــع مــع زيــادة يف أعــداد 
املركبــات واإلصابــات الناجمــة عــن التصادمــات 
عــىل الطــرق. وإضافة إىل كــون اإلصابات الناجمة 
عــن تصادمــات الطــرق إحــدى مشــكالت الصحة 
ــة،  ــكلة تنموي ــاً مش ــكل أيض ــا تش ــة، فإنه العام
ــطة  ــة واملتوس ــدان املنخفض ــرس البل ــث تخ حي
الدخــل حــوايل 3٪ مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل 

نتيجــة التصادمــات عــىل الطــرق.

ورغــم أن اإلصابــات الناجمــة عــن التصادمات 
عــىل الطــرق تعتــرب منــذ ســنوات عديدة ســبباً 
ــات  ــذه التصادم ــم ه ــاة، فمعظ ــياً للوف رئيس
ميكــن التنبــؤ بــه وتجنُّبــه. فهنــاك الكثــري مــن 
البيّنــات التــي تبــني أنــه ميكــن لتدخــالت 
معينــة أن تكــون فعالــة يف جعــل الطــرق أكــرث 
أمانــاً. وشــهدت البلــدان التــي قامــت بتطبيــق 
ــالً يف  ــك التدخــالت بنجــاح انخفاضــاً متقاب تل
الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق. لذا 
يوفــر اعتــامد هــذه التدخــالت عــىل املســتوى 
العاملــي فرصــة كبــرية للتخفيــف مــن الــرضر 
املســتقبي بشــكل كبــري وإنقــاذ األرواح حــول 

العــامل.

الصحيــة  املشــكلة  هــذه  بحجــم  واعرتافــاً 
والتنمويــة وبإمكانيــة التأثــري عليهــا إيجابيــاً، 
تبنَّــت الجمعيــة العامة لألمــم املتحدة قــراراً عام 
ــل  ــد العمل من أج ــالق عق ــىض إىل إط 2010 أف
الســالمة عىل الطــرق )2011 - 2020(. ودعــا 
القــرار الــدول األعضــاء إىل اتخــاذ الخطــوات 
ــا  ــام دع ــاً، ك ــرث أمان ــا أك ــل طرقه ــة لجع الالزم
منظمــة الصحــة العامليــة إىل رصــد الوضــع مــن 
ــة  ــة حــول حال ــا العاملي خــالل سلســلة تقاريره
الســالمة عــىل الطــرق. ويَُعدُّ هــذا التقريــر، وهو 
الثالــث يف هذه السلســلة، مبثابــة أداة لتقييم أثر 
التغيــريات بعــد ثــالث ســنوات مــن إطــالق عقد 
ــي  ــاالت الت ــىل املج ــوء ع ــليط الض ــل وتس العم

ــرب. ــود أك ــذل جه ــاج إىل ب تحت

ويبــني هــذا التقريــر أن عــدد الوفيــات الناجمــة 
عــن تصادمــات الطــرق، والتــي وصلــت إىل 1.25 
مليــون عــام 2013، ظــل ثابتــاً تقريبــاً منــذ عــام 
2007 رغــم الزيــادة يف عــدد املركبــات والســكان 
عىل املســتوى العاملي واالرتفــاع الذي كان متوقعاً 
يف الوفيــات. ويوحــي هذا بأن التدخــالت املُطبقة 
ــع  ــرق متن ــىل الط ــة ع ــالمة العاملي ــني الس لتحس
حــدوث زيــادة يف عــدد الوفيــات كانت ســتقع لو 
مل تطبــق هــذه التدخــالت. كــام يبــني التقريــر أن 
الوضــع األســوأ هــو يف البلــدان منخفضــة الدخل، 
ــدان  ــات يف هــذه البل ــد معــدل الوفي حيــث يزي
عــىل ضعــف معــدل الوفيــات يف البلــدان مرتفعة 
الدخــل، وحيــث ال تتناســب أعــداد الوفيــات مــع 
ــات املــزودة مبحــركات  مســتوى اســتخدام املركب
)وهــو مســتوى أكرث انخفاضــاً مقارنًة مــع البلدان 
مرتفعــة الدخل(. وظــل اإلقليم األفريقي يســتأثر 
بأعــىل معــدالت الوفيــات الناجمة عــن تصادمات 
الطــرق بينــام اســتحوذ اإلقليــم األورويب عىل أدىن 
ــة  ــدان األوروبي ــيِّام البل ــدالت، وال س ــذه املع ه
مرتفعــة الدخــل والتــي نجــح الكثــري منها بشــكل 
ــات  ــدل الوفي ــاض يف مع ــق انخف ــري يف تحقي كب
واملحافظــة عــىل هــذا االنخفــاض رغم الزيــادة يف 

عــدد املركبــات املــزودة مبحــركات فيهــا.

ويعتــرب تغيــري ســلوك مســتخدمي الطــرق عنراً 
حيويــاً يف نَهــج »الُنظـُـم املأمونــة« الشــامل الذي 
ــْن  ــد َس ــر إىل تبنِّيــه. كــام يَُع يدعــو هــذا التقري
وإنفــاذ قوانــني جيــدة أمــراً فعــاالً يف تغيــري 
ســلوك مســتخدمي الطــرق فيــام يتعلــق بعوامل 
الخطــر الرئيســية التــي تــؤدي إىل اإلصابــات عىل 
ــري  ــت تأث ــادة تح ــة والقي ــي الرسع ــرق، وه الط
الكحــول وعــدم اســتخدام الخــوذ وأحزمــة األمان 
وكــرايس وأحزمــة األطفال، أو اســتخدامها بشــكل 
غــري صحيــح. ويبــني التقريــر أن 17 بلــداً غــرّيت 
ــا املتعلقــة بواحــد أو أكــرث مــن عوامــل  قوانينه
الخطــر الرئيســية الخمســة هــذه، لتنســجم 
مــع أفضــل املامرســات خــالل الســنوات الثــالث 
ــون  ــدان 409 ملي ــذه البل ــمل ه ــة. وتش املاضي
نســمة، أو 5.7٪ مــن عــدد ســكان العــامل. وأحــرز 
التقــدم األكــرب يف القوانــني املتعلقــة بأحزمــة 
ــل  ــدان متث األمــان، حيــث توجــد اآلن يف 105 بل
67٪ مــن ســكان العــامل قوانــني تســتويف أفضــل 
أمثلــة  يقــدم  التقريــر  أن  ومــع  املامرســات. 

عة عــىل بلــدان عّدلــت قوانينهــا لــي  مشــجِّ
تتــواءم مــع أفضــل املامرســات املتعلقــة بعوامــل 
الخطــر املحــددة، يظــل تبنِّــي القوانــني املناســبة 
للســالمة املروريــة بهــدف خفــض الوفيــات عــىل 
ــي.  ــتوى العامل ــىل املس ــق ع ــري متحق ــرق غ الط
كــام أن مســتوى إنفــاذ هــذه القوانــني املتعلقــة 
ــل الخطــر الرئيســية الســلوكية الخمســة  بعوام
جميعهــا يظــل غــري مالئــم، مــع أن اإلنفــاذ هــو 

ــات.  أمــر أســايس للنجــاح يف خفــض اإلصاب

ويُظهــر التقريــر أيضــاً الــدور الهــام الــذي تلعبــه 
الِبَنــى التحتية اآلمنــة واملركبــات اآلمنة يف خفض 
اإلصابــات الناجمة عــن التصادمات عــىل الطرق. 
وتأخــذ عمليــة بنــاء الطــرق يف االعتبــار بشــكل 
رئيــيس احتياجــات ســائقي الســيارات فقط، عىل 
ــن  ــري إىل أن 49٪ م ــر يش ــن أن التقري ــم م الرغ
مجمــل الوفيــات الناجمــة عن تصادمــات الطرق 
ــة  ــات الناري ــي الدراج ــاة وراكب ــني املش ــع ب تق
والهوائيــة. ولــن يتحقق نجاح حقيقي ومســتدام 
ــات الناجمــة عــن التصادمــات  يف تقليــص الوفي
عــىل الطــرق عــىل املســتوى العاملــي مــا مل تأخــذ 
ــار احتياجــات  ــم الطــرق يف االعتب ــة تصمي عملي
جميع مســتخدمي هــذه الطــرق. إن جعل امليش 
وركــوب الدراجــات الهوائيــة أكــرث أمانــاً هــو أمــر 
مهــم كذلــك لدعــم تحــركات أخــرى تهــدف 
لتقليــل انبعاثــات الكربــون وزيــادة النشــاط 
البــدين. ومــع أن املركبات يف البلــدان ذات الدخل 
املرتفــع تعترب آمنة بشــكل متزايد، يقــدم التقرير 
بيانــات مقلقــة تبــني أن أقــل مــن نصــف البلدان 
تطبــق معايــري الحد األدىن لســالمة املركبــات وأن 
هــذه املعايــري تغيــب بشــكل ملحــوظ يف الكثــري 
ــي  ــل الت ــطة الدخ ــرية متوس ــدان الكب ــن البل م

تعتــرب مــن املُصنِّعــني الرئيســيني للســيارات.

ومــع إطــالق أهــداف التنميــة املســتدامة، باتــت 
ــىل  ــتحوذ ع ــرق تس ــىل الط ــالمة ع ــألة الس مس
ــا يف  ــم تضمينه ــث ت ــد، حي ــامم دويل متزاي اهت
اثنــني مــن الســبعة عــرش هدفــاً التــي حددتهــا 
ــدة. إن هــذا أمــر  ــة الجدي هــذه الخطــة العاملي
مرحــب بــه. فالدالئــل حــول الوســائل الناجعــة 
إلنقــاذ األرواح عــىل الطرق متوفــرة، وما يحتاجه 
املجتمــع الــدويل والحكومات الوطنيــة واملجتمع 

املــدين اآلن هــو العمــل وفقــاً لهــا. 
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معلومات أساسية
اإلصابات عىل الطرق سبب رئييس 

لوفاة ميكن تجنبها
يلقــى أكــرث مــن 1.2 مليــون شــخص كل عــام 
ــام  ــامل، بين ــول الع ــرق ح ــىل الط ــم ع حتفه
يتعــرض ماليــني آخــرون إلصابــات بالغــة 
ويعانــون مــن مشــكالت صحية طويلــة األمد. 
ــات  ــرب تصادم ــي، تعت ــتوى العامل ــىل املس وع
ــبان  ــني الش ــاة ب ــياً للوف ــبباً رئيس ــرق س الط
والســبب األول لوفــاة األشــخاص البالغــني 
مــن العمــر 15 - 29 عامــاً )انظــر الشــكل 1(.

ر حاليــاً أن اإلصابــات الناجمــة عــن  ويُقــدَّ
الســبب  هــي  الطــرق  عــىل  التصادمــات 
الرئيــيس التاســع للوفــاة بــني النــاس مــن 
مختلــف األعــامر عــىل املســتوى العاملــي، 
ويتوقــع أن تصبــح الســبب الرئيــيس الســابع 
للوفــاة بحلــول 2030 )1( نتيجــة االرتفــاع 
ــرق  ــىل الط ــات ع ــداد الوفي ــارع يف أع املتس
ــل،  ــطة الدخ ــة واملتوس ــدان املنخفض يف البل
وخاصــة يف االقتصــادات الناشــئة التــي يرتافق 
ــع  النمــو االقتصــادي الرسيــع فيهــا مــع التوسُّ
املركبــات  أعــداد  وزيــادة  املــدن  بنــاء  يف 
الكثــري مــن  املــزودة مبحــركات. ومل تقــم 

هــذه البلدان مبــا هــو رضوري لتطويــر الِبْنيَة 
التحتيــة وتغيــري السياســات ورفــع مســتويات 
إنفــاذ القانــون، ملواكبــة التوســع يف اســتخدام 
املركبــات. وبعكــس ذلــك، اســتطاع الكثري من 
البلــدان املرتفعــة الدخــل كــرس االرتبــاط بــني 
الزيــادة يف أعــداد املركبــات املــزودة مبحركات 
ووفيــات تصادمــات الطــرق، بل نجــح بعضها 
يف خفــض عــدد هــذه الوفيــات بشــكل كبــري. 
وكانــت هــذه اإلنجــازات نتيجًة لجعــل البنية 
التحتيــة أكــرث أمانــاً وتحســني ســالمة املركبات 
وتطبيــق تدخــالت أخــرى مــن املعلــوم أنهــا 
فعالــة يف تقليــص اإلصابــات عىل الطــرق )2(. 
ــر بيانــات ذات نوعيــة جيــدة  ــد توفُّ كــام يَُع
ــداً  ــاً ج ــراً هام ــود أم ــر هــذه الجه لرصــد أث

ــا. ــان نجاحه لتبي

وباإلضافــة إىل الوفيــات عــىل الطــرق، يصــاب 
مليــون شــخص ســنوياً  إىل 50  يصــل  مــا 
بإصابــات غــري مميتــة نتيجــة التصادمــات 
صحيــة  عواقــب  وهنــاك  الطــرق،  عــىل 
ــاء  ــذا الوب ــة به ــارشة مرتبط ــري مب ــة غ إضافي
املتزايــد )3(. وفيــام تــزداد أعــداد مالــي 
املركبــات، يواجــه الكثري مــن البلدان مشــكلة 

تَُعدُّ الوفيات الناجمة عن 
تصادمات الطرق السبب 
األول للوفاة بني من 
ترتاوح أعامرهم من 15 
إىل 29 عاماً

املصدر: )1(.
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الشكل 1
األسباب العرشة الرئيسية للوفاة بني األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم من 15-29 عاماً، 2012
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مزدوجــة: االزدحــام عــىل الطــرق والزيــادة يف 
ــد مــن  ــات عــوادم الســيارات، مبــا يزي انبعاث
معــدالت أمــراض الجهــاز التنفــيس )4(. كــام 
أدت الزيــادة يف ملكيــة املركبــات إىل تقليــص 
النشــاط البــدين كاملــيش وركــوب الدراجــات 
الهوائيــة، مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن نتائــج 

ســلبية عــىل الصحــة.

العبء االقتصادي للوفيات واإلصابات 
الناجمة عن تصادمات الطرق

ــات  ــن تصادم ــة ع ــات الناجم ــكِّل اإلصاب تش
االقتصــادات  عــىل  ثقيــالً  عبئــاً  الطــرق 
ــدان  ــي البل ــك عــىل األَُس. فف ــة وكذل الوطني
ــذه  ــر ه ــل، تؤث ــطة الدخ ــة واملتوس املنخفض
اإلصابــات بشــكل خــاص عــىل الفئــة العمرية 
ـع  النشــطة اقتصاديــاً، أو األشــخاص املتوقَـّ
منهــم املســاهمة يف رفــاه العائلــة واملجتمــع 
ويف القــوة العاملــة بشــكل عــام. وتغــرق 
ــر  ــن الفق ــرث يف براث ــالت أك ــن العائ ــري م الكث
بوفــاة معيليهــا أو بتكفلهــا مصاريــف العناية 
الطبيــة لفــرتات طويلــة أو بتحملهــا العــبء 
اإلضــايف الخــاص برعايــة أحــد أفرادهــا الذين 
أقعدتهــم إصابــة ناجمــة عــن تصادمــات 
الطــرق )5، 6(. كــام أن التكاليــف االقتصاديــة 
باهظــة عــىل املســتوى الوطني، حيــث تفرض 
أعبــاء كبــرية عــىل أنظمــة الصحــة والتأمينات 
واألنظمــة القانونيــة، وخاصة يف البلــدان التي 
تكافــح من أجــل تلبيــة االحتياجــات التنموية 
األخــرى، وحيــث تكــون االســتثامرات الخاصة 
ــع  ــبة م ــري متناس ــرق غ ــىل الط ــالمة ع بالس
حجــم املشــكلة. وتــدل البيانــات عــىل أن 
الوفيــات واإلصابــات الناجمــة عــن تصادمات 
ومتوســطة  منخفضــة  البلــدان  يف  الطــرق 
الدخــل تســبب خســارة اقتصاديــة تقــدر مبــا 
ــاميل.  ــي اإلج ــج املح ــن النات ــل إىل 5٪ م يص
وعــىل املســتوى العاملي تقــدر هذه الخســارة 

بـ ٪3 )7(.

عقد العمل من أجل السالمة عىل 
الطرق: االستجابة لوباء اإلصابات 

الناجمة عن التصادمات عىل الطرق
تبنَّــت  املتنامــي،  الوبــاء  لهــذا  واســتجابًة 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام 2010 
ــد  ــس »عق ــذي يؤس ــم 64/255 ال ــرار رق الق

تقدر الخسائر االقتصادية 
الناجمة عن الوفيات 

واإلصابات عىل الطرق 
يف البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل مبا 

يصل إىل 5٪ من الناتج 
املحيل اإلجاميل

العمــل مــن أجــل الســالمة عــىل الطــرق 
)2011-2020(1، والــذي يهــدف إىل تثبيــت 
لوفيــات  املتوقعــة  املســتويات  وتقليــص 
التصادمــات عــىل الطــرق حــول العــامل. وتــم 
ــد  ــذا العق ــة به ــة2 خاص ــة عاملي ــع خط وض
ترســم خارطــة الطريــق لتحقيق هــذا الهدف 
م حلــوالً قليلــة التكلفــة وثبــت نجاحها  وتقــدِّ
ــك  ــا تل ــا فيه ــاً، مب ــرث أمان ــرق أك ــل الط لجع
ــىل  ــالمة ع ــي: )أ( إدارة الس ــا ي ــة مب املتعلق
ــاً؛ )ج(  الطــرق؛ )ب( طــرق وتنقــل أكــرث أمان
ــرب  ــان أك ــري أم ــاً؛ )د( توف ــرث أمان ــات أك مركب
ملســتخدمي الطريق؛ )هـ( تحســني االستجابة 
والرعايــة الطبيــة التاليــة للتصــادم. كــام تقدم 
الخطــة إطــاراً لتنســيق العمــل عىل املســتوى 

ــدويل. ال

لألمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار  ودعــا 
املتحــدة رقــم 64/255 كذلــك إىل املراقبــة 
ــالل  ــن خ ــل« م ــد العم ــر »عق ــة ألث الدوري
ــامة  ــة الس ــن حال ــي ع ــر العامل ــرش التقري ن
ــر  ــذا التقري ــدم ه ــرق )9،8(. ويق ــى الط ع
تقييــامً للوضــع بعــد ثــالث ســنوات مــن بــدء 

»العقــد«.

أهداف التقرير العاملي عن حالة 
السالمة عىل الطرق 2015 

لهذا التقرير أهداف محددة هي:
• ــرق يف 	 ــىل الط ــالمة ع ــة الس ــف حال وص

ــاء؛ ــدول األعض ــع ال جمي
• تحديــد الثغــرات يف الســالمة عــىل الطــرق 	

والتحفيــز  األعضــاء  الــدول  جميــع  يف 
ــا؛ ــل لرأبه ــىل العم ــايل ع بالت

• رصــد التقــدم الــذي تحــرزه الــدول يف 	
ــق اإلجــراءات املحــددة يف »الخطــة  تطبي
العامليــة الخاصــة بعقــد العمــل مــن أجــل 
ــرق )2011 - 2020(؛ ــىل الط ــالمة ع الس

• ــة 	 ــات تكــون مبثاب توفــري معلومــات وبيان
خــط األســاس وتســمح برصــد السياســات 
العامليــة التــي تضــع أهدافــاً للســالمة عىل 

الطــرق.

http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/ انظر  1
download/en/index.html

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/ انظر  2
index.html
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املنهجية
ــة  ــد ومنطق ــن كل بل ــات م ــع البيان ــم جم ت
هــذا  يف  إليهــا  سيشــار  والتــي  مشــاركة، 
ــح  ــط، مبصطل ــراءة فق ــراض الق ــر، ألغ التقري
»البلــدان« )انظــر امللحــق اإلحصــايئ وجــدول 
A1(. وقــام خــرباء مــن مختلــف القطاعــات 
ــة اســتبيان ذايت مبعلومــات  ــد بتعبئ يف كل بل
حــول متغــريات أساســية. وبعــد ذلــك اجتمع 
ــأن  ــق بش ــول إىل تواف ــرباء للوص ــق الخ فري
مجموعــة البيانــات التــي تقــدم أفضــل متثيل 
لحالــة الســالمة عــىل الطــرق يف كل بلــد 
ــات  ــر البيان عــىل حــدة. ويقــدم هــذا التقري
ــد،  ــا الخــرباء حــول كل بل ــق عليه ــي تواف الت
ــم  ــات بدع ــة البيان ــن صح ــق م ــم التحق وت
مــن منســقي بيانــات إقليميــني وتحليلهــا 
يف مقــر منظمــة الصحــة العامليــة. ومتــت 
مراجعــة بيانــات الوفيــات التــي جمعــت من 
خــالل االســتبيانات اســتناداً إىل مجموعــة 
ــات،  ــوة البيان ــري حــددت مــدى ق مــن املعاي
وأجريــت عمليــة تقديــر وفقــاً لذلــك. ويوجد 
املزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه العمليــة 

يف املذكــرات التوضيحيــة 3-1.

هــذا  يف  جديــد  رئيــيس  عنــر  وهنــاك 
حالــة  عــن  )الثالــث(  العاملــي  التقريــر 
الســالمة عــىل الطــرق؛ وهــو الجمــع الشــامل 
للوثائــق الترشيعيــة مــن جميــع البلــدان 
منظمــة  فريــق  أجــرى  وقــد  املشــاركة. 
الصحــة العامليــة بحثــاً واســع النطــاق يف 
ــت  ــىل اإلنرتن ــة ع ــات الترشيعي ــد البيان قواع
واملواقــع الحكوميــة عــىل املســتوى القطــري 
ــة  ــق ترشيعي ــىل وثائ ــن أجــل الحصــول ع م
بخصــوص الســالمة عــىل الطــرق. إضافــة إىل 
ذلــك، طُلــب مــن منســقي البيانــات الوطنيني 
ــر  ــل الخط ــة بعوام ــني املتعلق ــم القوان تقدي
ــر منظمــة  ــام محامــون يف مق الرئيســية1. وق
ــق  ــع الوثائ ــة جمي ــة مبراجع ــة العاملي الصح
ــات  ــل املعلوم ــتخراج وتحلي ــة واس الترشيعي
الالزمــة باســتخدام نفــس املعايــري لتقييــم 
ــة إىل ذاك،  ــدان. باإلضاف ــع البل ــني جمي قوان

الرسعة، والقيادة تحت تأثري الكحول، والقيادة تحت تأثري املواد املخدرة،   1
واستخدام خوذ الدراجات النارية وأحزمة األمان وكرايس وأحزمة األطفال 

والهواتف الجوالة

تــم توســيع نطــاق التحليــل القانــوين، إذ تــم 
إضافــة مــؤرشات جديــدة بخصوص اســتخدام 
كــرايس وأحزمــة األطفــال واســتخدام الخــوذ 
مــن قبــل راكبــي الدراجــات الناريــة ألول مرة 

ــر. ــذا التقري يف ه

ونتــج عــن تطبيــق نفــس املعايري عــىل جميع 
ــور  ــدة، ظه ــؤرشات جدي ــة م ــدول وإضاف ال
اختالفــات )يف بعــض الحــاالت( عــن التحليــل 
الــذي نــرش يف التقريــر الســابق عندمــا قــّدم 
كل بلــد، مبفــرده، بياناتــه مطبقــاً أســاليبه 

الخاصــة يف التفســري.

ــرض  ــم ع ــات، ت ــض يف البيان ــل أي تناق ولح
املقــر  جــرى يف  الــذي  القانــوين  التحليــل 
عــىل  العامليــة  الصحــة  ملنظمــة  الرئيــيس 
ــة  ــات الوطنيــني وجــرت عملي منســقي البيان
البيانــات  يف  تناقــض  أي  لتوضيــح  تحقــق 
مــن خــالل مناقشــة وثائــق قانونيــة جديــدة 
وتســليمها عنــد الحاجــة. يوجــد املزيــد مــن 
املعلومــات حــول هــذه العمليــة يف املالحظــة 

التوضيحيــة 1.

وهنــاك عنــر جديــد آخــر يف هــذا التقريــر 
وهــو جمــع البيانــات حــول معايــري املركبات، 
حيــث تــم جمع هــذه املعلومــات باســتخدام 
بيانــات مــن لجنــة األمــم املتحــدة االقتصادية 

ألوروبــا2 )انظــر املالحظــة التوضيحيــة1(.

ويشــتمل التقريــر عــىل بيانــات مــن 180 
بلــداً/ منطقــًة مــن أصــل 194 دولــة عضــو يف 
ــار  ــة، متثــل 6.97 ملي منظمــة الصحــة العاملي
نســمة أي 97٪ مــن ســكان العــامل )انظــر 
امللحــق اإلحصــايئ(. ومتثــل البيانــات الخاصــة 
ــدان يف  ــات والسياســات وضــع البل بالترشيع
ــة  ــات الخاص ــل البيان ــام متث ــام 2014، بين ع
ــات الوضــع يف عــام  ــات وأعــداد املركب بالوفي
ــرت  ــي تواف ــام األحــدث الت ــو الع 2013، وه

ــات3. بشــأنه البيان

 http://www.unece.org/trans/main/wp29/introduction.htm :انظر  2

الحظ أن التقرير العاملي الثاين عن حالة السالمة عىل الطرق قيّم بيانات   3
الوفيات لعام 2010 والبيانات الترشيعية لعام 2011
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القسم األول
الوضع الحايل
للسالمة عىل الطرق يف العامل



الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق عــىل الرغــم 
ــامل بنســبة  ــدد ســكان الع ــادة يف ع ــن الزي م
ــدد  ــادة ع ــي 2010 و2013 وزي ــني عام 4٪ ب
املركبــات املســجلة بنســبة 16٪ خــالل الفــرتة 
التــي  الجهــود  أن  إىل  يشــري  مــام  ذاتهــا. 
بذلــت لخفــض عــدد الوفيــات الناجمــة عــن 
تصادمــات الطــرق رمبــا ســاهمت يف تجنــب 
 وفيــات كان مــن املمكن أن تقع عــىل الطرق.

إن االســتقرار يف عــدد الوفيــات الناجمــة عــن 
ــاد  تصادمــات الطــرق عــىل الرغــم مــن ازدي
ــه  عاً، إال أن ــراً مشــجِّ ــدُّ أم ــات يَُع ــدد املركب ع
ال توجــد أيــة مــؤرشات تــدل عــىل انخفــاض 
ــد  ــات عق ــق غاي ــاهم يف تحقي ــي يس حقيق
العمــل مــن أجــل الســالمة عــىل الطــرق 
وأهــداف التنمية املســتدامة )انظــر اإلطار1(. 
ــم  ــىل الرغ ــه ع ــىل أن ــر ع ــذا األم ــدل ه وي
ــاك حاجــة  م، هن ــق تقــدُّ ــة تحقي مــن إمكاني
ــادة اإلرادة  ــامم، وزي ــد مــن االهت ــالء مزي إلي

ــوارد. ــن امل ــد م السياســية وحشــد املزي

وصــل عــدد الوفيــات الناجمة عــن تصادمات 
مليــون   1.25 إىل   2013 عــام  يف  الطــرق 
وفــاة عــىل مســتوى العــامل وهــو رقــم آخــذ 
باالســتقرار منذ عــام 2007 )انظر الشــكل 2(.

الوفيــات  عــدد  يف  االســتقرار  هــذ  ويــأيت  يشري االستقرار يف عدد 
الوفيات الناجمة عن 
تصادمات الطرق عىل 
الرغم من زيادة عدد 
سكان العامل بنسبة ٪4 
وزيادة عدد املركبات 
بنسبة 16٪ إىل أن الجهود 
املبذولة عىل مدار 
السنوات الثالث املاضية 
ساهمت يف إنقاذ الكثري 
من األرواح

استقر عدد الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق منذ العام 
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عدد الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق يف 
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اإلطار 1 

أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بالسالمة على الطرق

أطلقت األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب عام 2015 خطة التنمية املستدامة 2030؛ وهي اإلطار اإلمنايئ الذي يحل محل األهداف اإلمنائية لأللفية وتبني عىل إنجازاتها. وكان موضوع 
السالمة عىل الطرق غائباً يف األهداف اإلمنائية لأللفية، لكن تم إدراج غايات السالمة عىل الطرق يف الخطة الجديدة لعام 2030. 

وتسعى أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش وغاياتها البالغ عددها 169 غاية 
إىل تحقيق التوازن بني األبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية للتنمية املستدامة، 

وتحفيز العمل عىل مدى السنوات الخمس عرشة املقبلة يف هذه املجاالت 
الحيوية. وتشتمل األهداف الجديدة عىل غايتني تتعلقان بالسالمة عىل الطرق، 

األوىل يف هدف التنمية املستدامة الثالث )الذي يتعلق بالصحة(، والثانية يف 
هدف التنمية املستدامة الحادي عرش )املتعلق بالنقل من أجل مدن مستدامة(.

وتَُعد الغاية يف الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة أكرث إلحاحاً من 
الهدف املحدد يف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل السالمة عىل الطرق 

)وهو “تثبيت وتقليص” عدد الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق بحلول 
عام 2020(. كام تسمح الوثيقة بتعديل األهداف العاملية عىل املستوى القطري 

“حيث ميكن لكل حكومة أن تضع غاياتها الوطنية الخاصة مسرتشدًة مبستوى 
الطموح العاملي،  مع أخذ الظروف الوطنية بعني االعتبار يف الوقت ذاته”.

ويشكِّل إدراج مثل هذه الغاية الطموحة حول السالمة عىل الطرق ضمن أهداف 
التنمية املستدامة تقدماً كبرياً يف الجهود املبذولة يف مجال السالمة عىل الطرق. كام تشكل هذه الخطوة إقراراً بوجود قاعدة علمية قوية حول الطرق الناجعة، كام هو مربهن 

عليه من خالل نجاح عدد من البلدان يف خفض عبء الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق. كام تقر بأهمية هذه املسألة بالنسبة ملوضوع الصحة والتنمية العامليتني مبفهومهام 
الواسعني، وتؤكد الحاجة إىل قيام بلدان العامل واملجتمع الدويل مبنح األولوية للعمل نحو تحقيق النتائج حتى قبل نهاية فرتة أهداف التنمية املستدامة.

http://www.globalgoals.org :للمزيد يرجى زيارة املوقع التايل

الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة 
ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر:

ــول  ــرور إىل النصــف بحل ــن حــوادث امل ــة ع ــات الناجم ــات واإلصاب ــدد الوفي ــض ع 6.3 خف
ــام 2020. ع

الهدف الحادي عرش من أهداف التنمية املستدامة 
جعــل املــدن واملســتوطنات البرشيــة شــاملة للجميــع وأمنــة وقــادرة عــىل الصمــود 

ومســتدامة:
ــة ويســهل  ــة وميســورة التكلف ــل مأمون ــع إىل نظــم نق ــة وصــول الجمي ــري إمكاني 2.11 توف
ــا ومســتدامة، وتحســني الســالمة عــىل الطــرق، وال ســيِّام مــن خــالل توســيع  الوصــول إليه
نطــاق النقــل العــام، مــع إيــالء اهتــامم خــاص الحتياجــات األشــخاص الذيــن يعيشــون يف ظــل 
ظــروف هشــة، والنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن، بحلــول عــام 2030.
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أ  عدد السكان حسب العام 2013، انظر املالحظة التوضيحية 1. بيانات املركبات املسجلة بالبلدان املشاركة يف املسح فقط.

تقــع مــا نســبته 90٪ مــن الوفيــات الناجمــة 
عــن تصادمــات الطــرق يف البلــدان املنخفضة 
واملتوســطة الدخــل. ورغــم أن هــذه البلــدان 
تشــكِّل مــا يزيــد عــىل 82٪ مــن تعــداد 
عــدداً  ــل  تتحمَّ فإنهــا  العــامل،  الســكان يف 

ــًة بعــدد  ــات مقارن غــري متناســب مــن الوفي
املركبــات املوجــودة فيهــا، إذ ال تزيــد نســبة 
مــن  عــىل ٪54  فيهــا  املســجلة  املركبــات 
ــامل )انظــر  ــات املســجلة يف الع مجمــل املركب

ــكل 3(. الش

تصل معدالت الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق يف البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل إىل أكرث من ضعف مثيالتها يف البلدان ذات الدخل املرتفع

الشكل 3
عدد السكان والوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق واملركبات املسجلة املزودة مبحركاتأ حسب دخل البلد

٪70

٪12 ٪18

عدد السكان

٪74

٪16 ٪10

الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق

٪46
٪53

٪1

املركبات املسجلة املزودة مبحركات

 دخل مرتفع      دخل متوسط      دخل منخفض

تتحمل البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل العبء 
األكرب من الوفيات 
الناجمة عن تصادمات 
الطرق
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رغــم أهميــة أرقــام الوفيــات املطلقــة ملعرفــة 
أيــن تحــدث الوفيــات الناجمة عــن تصادمات 
الطــرق وقدرتهــا يف الوقــت الراهــن عــىل 
اســتهداف الجهــود للحــد منهــا، فــإن املــؤرش 
األكــرث فائــدة يكمــن يف مقارنــة خطــر التعرض 
للوفــاة نتيجة تصــادم عىل الطريق باســتخدام 
ــكل 100,000 نســمة. ويف الوقــت  معــدالت ل
ــات  ــي للوفي ــدل العامل ــه املع ــذي يصــل في ال
الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق إىل 17.4 
ــري  ــاك تفــاوت كب ــكل 100,000 شــخص، هن ل
حســب مســتوى دخــل البلــدان، إذ ترتفــع 

نســبة الوفيــات بأكرث مــن الضعفــني يف البلدان 
املنخفضة واملتوســطة الدخل مقارنــة بالبلدان 

ذات الدخــل املرتفــع )انظــر الشــكل 4(.

ويبــني هــذا التقرير أن 68 بلداً شــهدت ارتفاعاً 
يف عــدد الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات 
ــا  ــف 84٪ منه ــام 2010، يصن ــذ ع ــرق من الط
ــدان منخفضــة أو متوســطة الدخــل،  ــا بل بأنه
فيــام تراجع عــدد الوفيــات املطلــق يف 79 بلداً 
ــدان منخفضــة أو  ــا بل ــا بأنه ــف 56٪ منه يصن

متوســطة الدخــل )انظــر الشــكل 5(.

شهد 68 بلداً ارتفاعاً يف 
عدد الوفيات الناجمة عن 
تصادمات الطرق منذ عام 

2010، فيام شهد
79 بلداً آخر انخفاضاً يف 

ذات الفرتة

خطر التعرض للوفاة جراء التصادمات عىل الطرق يظل األعىل يف 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

الشكل 4
معدل الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق لكل 

100,000 نسمة بحسب دخل البلدأ

تم تحديد حالة الدخل للبلدان بناء عىل معلومات من قاعدة بيانات  أ 
مؤرشات التنمية العاملية يف البنك الدويل، آذار/مارس 2015 )للمزيد:

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries(.
تصنف بيانات البنك البلدان منخفضة الدخل بتلك التي يكون فيها معدل 

دخل الفرد 1045 دوالراً أو أقل؛ والبلدان ذات الدخل املتوسط التي يرتاوح 
دخل الفرد فيها بني 1046 دوالراً و12,745 دوالراً؛ والبلدان ذات الدخل 

املرتفع التي يكون فيها دخل الفرد 12,746 دوالراً أو أكرث.
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متثل هذه البيانات البلدان التي شهدت تغيرياً بنسبة أكرث من 2٪ يف عدد  أ 
الوفيات منذ عام 2010، وتستثنى البلدان ذات الكثافة السكانية األقل من 
200,000 نسمة. متثل البيانات املعروضة 48 بلداً من أصل 52 بلداً مشاركاً 

مرتفع الدخل و86 بلداً من أصل 98 بلداً مشاركاً متوسط الدخل وجميع 
البلدان املشاركة املنخفضة الدخل والتي بلغ عددها 30 بلداً.

الشكل 5 
البلدان التي تُظهر تغريات يف عدد الوفيات الناجمة 
عن تصادمات الطرق 2010 - 2013، حسب الدخلأ

 وفيات أكرث      وفيات أقل
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الشكل 6
معدالت الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق لكل 100,000 نسمة من السكان بحسب أقاليم منظمة 

الصحة العاملية

للوفــاة  التعــرض  خطــر  معــدل  يتفــاوت 
الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق بشــكل كبــري 
حســب اإلقليــم، ومل يكــن هنــاك ســوى تغــري 
ــذ  ــاة من ــة للوف ــف يف املعــدالت اإلقليمي طفي
عــام 2010. وال يــزال اإلقليم األفريقي يســتأثر 
بأعــىل النســب بينــام حقــق اإلقليــم األورويب 
معــدالً أقــل بكثــري مــن املتوســط العاملــي 
ــة باملعــدل  ــكل 100,000 نســمة مقارن )9.3 ل
ــمة،  ــكل 100,000 نس ــغ 17.4 ل ــي البال العامل

ــر الشــكل 6(. انظ

ــري يف  ــاوت كب ــاك تف ــزال هن ــك، ال ي ــع ذل وم
املعــدالت داخــل أقاليــم معينــة. فعــىل ســبيل 
املثــال، تَُعــدَّ املعــدالت املســجلة يف بعــض 
البلــدان ذات الدخــل املرتفــع يف إقليــم غــرب 
املحيــط الهــادئ )مثــل أســرتاليا( مــن بــني أدىن 
املعــدالت يف العــامل، يف حــني أن بعــض البلدان 
ــتأثر  ــم تس ــس اإلقلي ــل يف نف ــطة الدخ متوس
ــي،  ــدل العامل ــاوز املع ــة تتج ــدالت مرتفع مبع
ــكل 100,000  ــخص ل ــل إىل 24 ش ــث تص بحي
نســمة. ومع أن املعــدالت املســجلة يف البلدان 
ــا يف  ــن مثيالته ــل م ــع أق ــل املرتف ذات الدخ

البلــدان املنخفضة واملتوســطة الدخــل عموماً، 
تســجل البلــدان ذات الدخــل املرتفــع يف إقليم 
ــدان  ــن البل ــىل م ــدالت أع ــط مع رشق املتوس
ــل  ــبة تص ــم وبنس ــذا اإلقلي ــى يف ه ــل غن األق
إىل )22.4 مقارنــة بـــ 19.7( وأكــرث مــن ضعف 
متوســط املعــدل املســجل يف البلــدان ذات 
الدخــل املرتفــع عامليــاً )9.2(. ويشــري هــذا 
الوضــع إىل أن التنميــة االقتصاديــة الرسيعــة، 
ــيارات  ــدد الس ــادة ع ــن زي ــفرت ع ــي أس الت
وتطويــر البنيــة التحتيــة للطــرق يف بعــض 
البلــدان الغنيــة يف إقليــم رشق املتوســط مل 
ــدرات  ــاء الق ــة يف بن ــرتن باســتثامرات كافي تق
الالزمــة  التدخــالت  إجــراء  أو  املؤسســية، 
للتعامــل مــع هــذه التغريات، وضامن الســالمة 
عــىل الطــرق. ويتنــاول القســم الثــاين مــن 
هــذا التقريــر مــدى تبنِّــي التدخــالت الخاصــة 
بعوامــل الخطــر الرئيســة يف مختلــف األقاليم، 
ــري  ــث إىل املعاي ــم الثال ــرَّق القس ــني يتط يف ح
املعتمــدة واملتعلقــة باملركبــات، والتدقيق عىل 
الِبَنــى التحتيــة، والتــي تضطلــع بــدور مهــم يف 
ــات الناجمــة  ــة للوفي ــد املعــدالت الكلي تحدي

عــن تصادمــات الطــرق.

يَُعد إقليم رشق املتوسط 
اإلقليم الوحيد الذي 
يتجاوز فيه معدل 
الوفيات الناجمة عن 
تصادمات الطرق يف 
البلدان ذات الدخل 
املرتفع املعدل املسجل 
يف البلدان ذات الدخل 
املنخفض أو املتوسط

خطر التعرض للوفاة الناجمة عن تصادمات الطرق هو األعىل يف 
اإلقليم األفريقي
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ــىل  ــات ع ــف الوفي ــن نص ــرب م ــا يق ــدث م يح
الطــرق يف العــامل ألولئــك الذيــن يتمتعــون بأقــل 
قــدر مــن الحامية، وهــم راكبــو الدراجــات النارية 
والدراجــات الهوائية1 واملشــاة. ومــع ذلك، يتفاوت 
خطــر التعــرض للوفــاة عــىل الطريــق بــني راكبــي 
الدراجــات الناريــة والهوائيــة أو املشــاة بحســب 
اإلقليــم: إذ يســتأثر اإلقليم األفريقي بأعىل نســب 
وفيــات للمشــاة وراكبــي الدراجــات بنســبة تصل 
إىل 43٪ مــن مجمــوع الوفيــات الناجمــة عــن 
ــدالت  ــض مع ــني تنخف ــرق، يف ح ــات الط تصادم

يشري مصطلح »راكبو الدراجات الهوائية« إىل مستخدمي الدراجات الهوائية   1
ذات العجلتني أو الثالث عجالت وال يشمل راكبي الدراجات النارية أو 

الدراجات الكهربائية.

تصل الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق بني املشاة وراكبي 
الدراجات الهوائية والنارية إىل مستويات مرتفعة ال ميكن 

السكوت عنها
الوفــاة نســبياً يف إقليــم جنــوب رشق آســيا )انظــر 
الشــكل 7(. ويعكــس هــذا الوضــع يف جــزء منــه 
مســتوى تدابــري الســالمة املوضوعــة لحاميــة 
مختلف مســتخدمي الطــرق، واألشــكال الســائدة 
للتنقــل يف مختلــف األقاليم – فعىل ســبيل املثال، 
يعــد املــيش وركــوب الدراجــات الهوائيــة أشــكاالً 
هامــة للتنقــل يف اإلقليــم األفريقــي بينــام يســود 
اســتخدام الدراجات الناريــة يف إقليم جنوب رشق 
آســيا، وإقليــم غــرب املحيــط الهــادئ، باعتبارهــا 

وســيلة التنقــل العائليــة.

أبلغت أكرث من نصف 
البلدان )92 بلداً( عن 
وضعها لسياسات تهدف 
إىل زيادة امليش وركوب 
الدراجات الهوائية مقارنة 
بـ 68 بلداً عام 2010

الشكل 7
الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق بحسب نوع مستخدم الطريق وبحسب أقاليم منظمة الصحة العاملية

غرب
املحيط الهادئ

٪23

٪7

٪34

٪14

٪22

جنوب
رشق آسيا

٪13

٪3

٪34

٪34

٪16
األفريقي

٪39

٪7

٪40

٪11

رشق املتوسط

٪3

٪45

٪14

٪27

٪11

األورويب

٪10

٪51

٪4

٪26

٪9

األمريكتني
٪3

٪20

٪21

٪35

٪22

٪4

 راكبو الدراجات الهوائية

 املشاة

 راكبو الدراجات النارية بعجلتني أو ثالث عجالت

 راكبو السيارات

 آخرون

العامل

٪22

٪4

٪23

٪21

٪31
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يجب إيالء املزيد من االهتامم 
الحتياجات املشاة وراكبي الدراجات

يظــل جعــل املــيش وركــوب الدراجــات الهوائيــة 
ــغ األهميــة يف ســبيل تقليــل  ــاً أمــراً بال أكــرث أمان
عــدد الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق، 
وتحقيــق هــدف عقــد العمــل مــن أجل الســالمة 
عــىل الطــرق املتعلــق بتعزيــز اســتخدام وســائل 
ــل غري مــزودة مبحــركات. وخالل هــذا التقييم،  تنقُّ
أبلــغ 92 بلداً عن وضعها سياســات تهــدف لزيادة 
املــيش وركــوب الدراجــات الهوائيــة )انظر القســم 
م  3(، حيــث يــدل هــذا الرقــم عــىل تحقيــق تقــدُّ
يف هــذا املجــال مقارنــًة بـــ 68 بلــداً وضعــت مثل 
ــب تحســني  هــذه السياســات عــام 2010. ويتطلَّ
الصحــة العامــة مــن خــالل تشــجيع أشــكال تنقل 
ــالء  ــدين، إي ــاط الب ــة النش ــىل مامرس ــوي ع تنط
اهتــامم خــاص لجعــل املــيش وركــوب الدراجــات 

الهوائيــة أكــرث أمانــاً. 

يجب إعطاء األولوية لسالمة راكبي 
الدراجات النارية أيضاً

عــىل الصعيــد العاملــي، يقــع مــا يقــرب مــن ربــع 
مجمــوع الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطرق 
بــني راكبــي الدراجــات الناريــة، ومــع ذلــك، تتــوزع 
تلــك الوفيــات عىل نحــو متفــاوت يف جميــع أنحاء 
العــامل، حيث يســتحوذ كل من إقليــم جنوب رشق 
آســيا وإقليــم غــرب املحيــط الهادئ عىل ما نســبته 
34٪ مــن مجموع الوفيات الناجمــة عن تصادمات 
الدراجــات الناريــة يف العامل، يف حني يســتأثر اإلقليم 
األفريقي بنســبة 7٪ من مجمــوع الوفيات الناجمة 

ارتفعت نسبة الوفيات 
الناجمة عن تصادمات 

الدراجات النارية يف إقليم 
األمريكتني من 15٪ إىل 

20٪ من مجموع الوفيات 
الناجمة عن تصادمات 

الطرق بني عامي 2010 
و2013

عــن تصادمــات الدراجــات الناريــة. ويعكــس هــذا 
الوضــع اســتمرار اســتحواذ البلــدان اآلســيوية عــىل 
ــات  ــتخدام الدراج ــة اس ــن ناحي ــرب م ــبة األك النس
الناريــة، مقارنًة بباقــي بلدان العامل. وتبــنيِّ البيانات 
الــواردة يف هــذا التقرير أن نســبة الوفيات الناجمة 
عــن تصادمــات الدراجــات الناريــة مل تتغري بشــكل 
كبــري منــذ عــام 2010 يف جميــع األقاليــم، باســتثناء 
إقليــم األمريكتــني، حيــث ارتفعــت نســبة الوفيات 
ــة مــن  الناجمــة عــن تصادمــات الدراجــات الناري
15٪ إىل 20٪ مــن مجمــوع الوفيــات الناجمــة عــن 
تصادمــات الطــرق خالل الســنوات الثــالث املمتدة 
بــني عامــي 2010 و2013، مــام يعكــس النمــو 
الرسيــع يف أعداد الدراجات الناريــة يف هذا اإلقليم. 
ويف الوقــت نفســه، مل يلحــظ التقريــر أي تغيــري يف 
نســبة الوفيــات الناجمة عــن تصادمــات الدراجات 
ــك أن 15  ــرد ذل ــي، وم ــم األفريق ــة يف اإلقلي الناري
بلــداً فقــط، من أصــل 43 بلــداً أفريقيــاً مشــاركاً يف 
املســح، قدمــت بيانــات عــن الوفيات حســب نوع 
مســتخدمي الطــرق. أمــا عــىل الصعيــد الُقطــري، 
فتشــري العديــد مــن البلــدان األفريقيــة إىل ارتفــاع 
معــدالت اســتخدام الدراجــات الناريــة، وبــدأ هــذا 
التحــول ينعكــس عــىل البيانــات املتوافــرة. فعــىل 
ــة  ــال، ارتفــع أســطول الدراجــات الناري ســبيل املث
املســجلة يف تنزانيــا مــن 46٪ إىل 54٪ مــن إجــاميل 
عــدد األســطول املســجل خــالل الســنوات الثــالث 
ــة  ــات الناجم ــدد الوفي ــه ع ــع مع ــة، وارتف املاضي
ــن 13٪ إىل  ــة م ــات الناري ــات الدراج ــن تصادم ع
22٪، مــن املجمــوع الــكي للوفيــات الناجمــة عــن 

تصادمــات الطــرق. 
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ال تتسم البيانات حول الوفيات 
الناجمة عن تصادمات الطرق يف 

العديد من البلدان بالدقة
ــة  ــات الناجم ــات حــول الوفي ــري بيان ــدُّ توف يَُع
ــد  ــاً لرص ــراً رضوري ــرق أم ــات الط ــن تصادم ع
االتجاهــات عــىل املســتوى الُقطــري، وتصميــم 
جهــود الوقايــة، وتقييم التقدم املحــَرز، ومقارنة 
نســبة الوفيــات الناجمــة عن تصادمــات الطرق 

بغريهــا مــن أســباب الوفــاة األخــرى )10(.

األحــوال  بيانــات  تســجيل  نظــام  ـي  ويلبِـّ
املدنيــة هــذه االحتياجــات عــىل أكمــل وجه، 
ــجلة  ــات املس ــع الوفي ــجالً بجمي ــر س إذ يوف
ــة.  ــه ال يخضــع لحــدود زمني ــام أن رســمياً، ك
فعــىل ســبيل املثــال، إذا تــويف أحد األشــخاص 
نتيجــة مضاعفــات بعــد مــرور 18 شــهراً 
عــىل التصــادم املــروي الــذي تعــرض لــه، 
ــة  ــني أن اإلصاب ــاة تب ــم إصــدار شــهادة وف يت
كانــت  املــروري  التصــادم  عــن  الناجمــة 
إدخــال  يتــم  وعليــه  الوفــاة،  يف  الســبب 
البيانــات وفقــاً لذلــك. ومــع ذلــك، ال متتلــك 
جميــع البلــدان نظــم تســجيل بيانــات حيوية 
توفــر معلومــات حــول ســبب الوفــاة: ففــي 
عــام 2009، مل ميتلــك ســوى 34 بلــداً بيانــات 
ــام  ــاة، في ــة الجــودة حــول أســباب الوف عالي
أعــدَّ 85 بلــداً بيانــات أقــل جــودة، يف حــني مل 

ــات )11(. ــة بيان ــداً أي ــّد 74 بل يُِع

م يف تنسيق البيانات حول  هناك حاجة لتحقيق مزيد من التقدُّ
الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق

ــدان أنظمــة لتســجيل  ــك البل وعندمــا ال متتل
النوعيــة  ذات  املدنيــة  األحــوال  بيانــات 
الجيــدة، فعــادًة مــا يتــم اللجــوء إىل البيانــات 
ة مــن ِقبَــل أجهــزة الرشطــة باعتبارهــا  املُعــدَّ
حــول  للمعلومــات  بــه  موثوقــاً  مصــدراً 
تصادمــات الطــرق. ورغــم ذلــك، مل تتفــق 
ــف  ــع تعري ــىل وض ــوم ع ــى الي ــدان حت البل
تصادمــات  عــن  الناجمــة  للوفــاة  ثابــت 
الطــرق لغايــات اســتخدامه يف قواعــد بيانات 
ــذا  ــة به ــة الخاص ــرت الدراس ــة. وأظه الرشط
ــتخدم اآلن  ــت تس ــد بات ــر أن 100 بل التقري
تعريــف الـــ »ثالثــني يومــاً« لبياناتها الرســمية 
حــول الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات 
الطــرق، وهــو مــؤرش عــىل إحــراز تقــدم 
ــداً فقــط  منــذ عــام 2010، حيــث كان 92 بل
ــات  ــات الوفي يســتخدم هــذا التعريــف لبيان
الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق1. ورغــم 
أن هــذا التطــور يَُعــدُّ خطــوة يف االتجــاه 
الصحيــح، إال أن تعريــف »الثالثــني يومــاً« 
يعنــي أن األشــخاص الذيــن يتوفــون بعــد 
ثالثــني يومــاً جراء اإلصابــة بتصادمــات الطرق 
قــد ال يتــم بالــرضورة تســجيلهم عــىل أنهــم 
ــرق يف  ــات الط ــن تصادم ــة ع ــات ناجم وفي

ــة. ــات الرشط ــد بيان قواع

1 يشري ذلك إىل قيام الرشطة يف معظم البلدان مبتابعة نتيجة التصادم ملدة 
شهر، لكن الشخص الذي يتوىف نتيجة تصادم مروري بعد هذه الفرتة ال 
يسجل باعتباره وفاة ناجمة عن تصادم طرق يف قواعد بيانات الرشطة.

اإلطار 2
تقديرات منظمة الصحة العاملية لعدد الوفيات: بيانات تسجيل األحوال املدنية مقابل البيانات التي 

تقدمها الرشطة وغريها من البيانات

تقدم العديد من البلدان بشكل منتظم بيانات التسجيل الحيوية ملنظمة الصحة العاملية حول جميع أسباب الوفاة )بشكل 

سنوي عادًة(. وطُلب من البلدان يف هذا املسح تزويد منظمة الصحة العاملية بالبيانات الرسمية املتعلقة بالتصادمات عىل 

الطرق، وعنى هذا األمر بالنسبة لبعض البلدان، حصول منظمة الصحة العاملية عىل تقديرين اثنني حول عدد الوفيات الناجمة 

عن تصادمات الطرق من نفس البلد )تقديرات تسجيل األحوال املدنية وتقديرات الرشطة ووزارات النقل أو مصادر أخرى(. 

وبشكل عام، تظل تقديرات تسجيل األحوال املدنية هي األعىل.

ويف الحاالت التي اعتربت فيها بيانات تسجيل األحوال املدنية  كاملة، استخدمت هذه األرقام يف وضع تقديرات الوفيات، كام 

هو مبني يف املرتسامت الُقطرية والجدول A2. أما بالنسبة للبلدان التي مل تقدم بيانات منتظمة لتسجيل األحوال املدنية، فقد 

تم حساب التقديرات الواردة يف هذا املسح وفقاً لعملية تقدير رياضية )انظر املالحظة التوضيحية 3(. يف مثل هذه الحاالت، 

يظهر التقدير بالنقطة فاصل الثقة يصل إىل ٪95.
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ــل  ــات )مث ــادر البيان ــط مص ــأن رب ــن ش وم
ــات  ــة وبيان ــات تســجيل األحــوال املدني ملف
ــني  ــخ( تحس ــني.... إل ــات التأم ــة وبيان الرشط
بالوفيــات  الخاصــة  الرســمية  التقديــرات 
الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق، لكــن مل 
ــاق  ــىل نط ــج ع ــذا النه ــي ه ــد تبنِّ ــم بع يت
واســع، فقــد أفــاد 25 بلــداً فقط باســتخدامها 
لبيانــات مجمعــة )الصحــة والنقــل( لألعــداد 

الرســمية للوفيــات.

بيانات حول اإلصابات غري املميتة
ــادم  ــه يف تص ــى حتف ــخص يلق ــل كل ش مقاب
عــىل الطــرق، يصــاب 20 آخــرون عــىل األقــل 
ــرتك  ــن أن ت ــة )2(. وميك ــري مميت ــات غ بإصاب
هــذه اإلصابــات تأثــرياً كبــرياً عــىل نوعيــة 
ــف  ــا تكالي ــل معه ــا تحم ــاً م ــاة، وغالب الحي
اقتصاديــة كبــرية. ورغــم إحراز تقــدم يف مجال 
ــات  ــة للبيان ــات دولي ــراء مقارن ــامح بإج الس
حــول الوفيــات باســتخدام أســاليب قابلــة 
للمقارنــة، يظــل مــن الصعــب إجــراء مقارنات 
ــة1. ــات غــري املميت ــدان حــول اإلصاب ــني البل ب

مل يتم جمع هذه املعلومات بوصفها جزءاً من هذه الدراسة نظراً لعدم   1
وجود تعريف موحد لإلصابات غري املميتة.

ويتــم جمــع معظــم البيانــات الرســمية حــول 
اإلصابــات الناجمــة عــن تصادمــات الطرق من 
ِقبَــل الرشطــة، لكــن ال يتــم اإلبالغ عــن جميع 
التصادمــات – أو تســجيلها – من ِقبَل الرشطة. 
ــم  ــع تقيي ــب وض ــك، يتطلَّ ــىل ذل ــالوًة ع وع
دقيــق لشــدة اإلصابــة تدريبــاً متخصصــاً، ومن 
شــأن غيــاب مثــل هــذا النــوع مــن التدريــب 
اعتــامد الرشطــة يف الغالــب عىل مــؤرشات غري 
مبــارشة، مثــل إدخــال املصــاب إىل املستشــفى 
يف حــال كانــت اإلصابــة تســتدعي ذلــك. ومــع 
دة لقياس شــدة  ذلــك، ال توجــد مــؤرشات موحَّ
اإلصابــة يف جميــع البلــدان، كــام يــزداد الوضع 
تعقيــداً بســبب قضايــا تتعلــق بالقــدرة عــىل 

الحصــول عــىل الرعايــة الطبيــة.

ونتيجــًة لذلــك، تســتخدم العديد مــن البلدان 
اآلن بيانــات املستشــفيات كأســاس لألرقــام 
املتعلقــة باإلصابــات غــري املميتــة. ولكــن 
بيانــات املستشــفيات، بحــد ذاتهــا، ال تشــكل 
بديــالً لبيانــات الرشطــة، لكــن ميكن اســتخدام 
بيانــات املستشــفيات باإلضافــة إىل بيانــات 
ــة  ــات قيمــة ومتعمق ــري معلوم الرشطــة لتوف

ــة. ــف ذات الصل ــج والتكالي حــول النتائ
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يتسبب عدم وجود رعاية طبية طارئة 
يف حدوث فوارق يف نتائج اإلصابة

ترجــع الفــوارق الكبــرية يف نتائــج اإلصابــة بني 
البلــدان مرتفعــة الدخــل والبلــدان منخفضــة 
ومتوســطة الدخل بشــكل مبارش إىل مســتوى 
الرعايــة املقدمــة بعــد التصــادم مبــارشة، ويف 
الرعايــة الالحقــة املقدمــة يف املرافــق الطبية، 
يف املرحلــة التــي تــي التصــادم. وتشــري بعض 
التقديــرات إىل أنــه إذا أمكن االرتقــاء بأنظمة 
رعايــة الرضــوح للمــرىض املصابــني بإصابــات 
ومتوســطة  منخفضــة  البلــدان  يف  خطــرية 
ــة  ــة الرعاي ــتوى أنظم ــس مس ــل إىل نف الدخ
العــايل،  األداء  ذات  البلــدان  يف  املوجــودة 
ــدر  ــا يق ــاذ م ــكان إنق ــون باإلم ــوف يك فس

بنصــف مليــون شــخص ســنوياً )12(1.

نوعية الرعاية املقدمة يف موقع 
التصادم

يف البلــدان مرتفعــة الدخــل، يتــم تقديــم 
الرعايــة الطبيــة الطارئــة يف مــكان التصــادم، 
مرفــق  إىل  برسعــة  الضحايــا  نقــل  ويتــم 
ــة،  ب ــة ومدرَّ ــم محرتف ــل طواق ــن ِقبَ ــي م طب
وســيارات  متطــوِّرة،  ات  معــدَّ وباســتخدام 
البلــدان  الغــرض. أمــا يف  مخصصــة لهــذا 
منخفضــة الدخــل، فيقــوم أشــخاص عاديــون، 
ــادة املجتمــع املحــي، أو الرشطــة أو  ــل ق مث
ــل  ــام مث ــويل زم ســائقي ســيارات األجــرة، بت
هــذه األدوار، مــن خــالل تلقيهــم التدريــب 
يف مجــال خدمــات الرعايــة الطبيــة األساســية 
لإلصابــات، وتدبُّــر أمــر عمليــة نقــل املصابــني 

ــة. ــق الطبي إىل املراف

تم وضع التقدير بناء عىل حسابات تبني أنه ميكن إنقاذ ما يقرب من مليوين   1
شخص من خالل مثل هذه التحسينات. 28٪ من حاالت الوفاة سنوات 

حة باحتساب مدد العجز يف الوقت الحايل ناتجة عن إصابات  العمر املصحَّ
تتعلق بإصابات ناجمة عن تصادمات الطرق. 

ميتلك 116 بلداً رقم 
هاتف موحداً لتفعيل 

استجابة خدمات الرعاية 
الطارئة

لتفعيــل  فعاليــة  األكــرث  الطريقــة  وتظــل 
اســتجابة الطــوارئ هــي إطــالق رقــم هاتــف 
ــد ومركــزي ونقطــة إرســال مركزيــة  موحَّ
)انظــر اإلطــار رقــم 3(. وإذا مل تتوفــر أرقــام 
ــل  ــت مل تُفعَّ ــدة )يف حــال كان ــف موّح هوات
هــذه األرقــام بعــد  أو أثنــاء الكــوارث(، يتــم 
االســتعاضة عنهــا بتدابــري جزئيــة تســّهل 
عمليــة الوصــول إىل الخدمــات الطبيــة،  مبــا 
ــات بســيطة إلرشــاد  ــك مــن خــالل آلي يف ذل
املــرىض ألقــرب منشــأة ولخيــارات النقــل مثل 
ــف  ــات الهات ــام وتطبيق ــي الع ــث اإلذاع الب
اإللكرتونيــة،  اإلعالنــات  ولوحــات  الجــوال 
ــر أحــدث  ــي توف ــات الت ــن اآللي أو غريهــا م
املعلومــات يف الوقــت الحقيقي حــول مصادر 

ــة. ــة املتاح الرعاي

يجب تدريب العاملني يف مجال الرعاية 
الصحية عىل الرعاية الطارئة 

ــج  ــة لنه ــق الطبي ــي املراف ــأن تبنِّ ــن ش إن م
سيــري منهجــي  للتعامــل مــع إصابــات 
ضحايــا التصادمــات عــىل الطــرق تحســني 
النتائــج. ويضمــن تبنِّــي نهــج متّســق وتقييــم 
منهجــي لــكل شــخص مصــاب عــدم حــدوث 
تشــكل  إصابــات  أي  معالجــة  يف  تقصــري 
ــا  ــا حســب م ــاة ومعالجته ــىل الحي خطــراً ع
ــفيات  ــل يف املستش ــر. ويعم ــن خط ــه م متثل
ــطة  ــة ومتوس ــدان منخفض ــودة يف البل املوج
الدخــل يف أغلــب األوقــات مامرســون عامــون 
وممرضــون يعالجــون أعــداداً كبــرية مــن 
املــرىض املصابــني بإصابــات الرضــوح كل يــوم 
ــص  ــب متخص ــىل أي تدري ــم ع دون حصوله
حــول رعايــة إصابــات الرضــوح. ولذلــك، يعــد 
تنظيــم دورات معتمــدة حول رعايــة الرضوح 
لألطبــاء واملمرضــني يف املستشــفيات التــي 

اإلطار 3 
أرقام طوارئ وطنية موحدة

يوجد يف الوقت الحايل 116 بلداً ميتلك رقامً موحداً لتفعيل استجابة خدمات الطوارئ مقارنة بـ 111 بلداً يف عام 2010. ومن 

الناحية املثالية، ينبغي أن يلبي رقم هاتف الطوارئ املوحد الرشوط التالية: 

• أن يكون ساري املفعول يف جميع أنحاء املنطقة التي تخدمها مرافق الطوارئ عن طريق هذا الرقم	

• ميكن الوصول إليه من خالل اتصال هاتفي )سواء من خط أريض أو هاتف جوال(	

• أن يسهل تذكره  واالتصال به )عىل سبيل املثال: أن يتكون من ثالثة أو أربعة أرقام(	

• أن يكون مجانياً	

• أن يوفر الوصول إىل أقرب مركز إلرسال سيارات الطوارئ	

• أن يضمن املحافظة عىل رسية املتصل	
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تتعامــل مــع عــدد كبري مــن اإلصابات وســيلة 
ــة  ــن الرعاي ــوع م ــذا الن ــني ه ــة لتحس فعال
ــذا  ــاركاً يف ه ــداً مش ــاد 139 بل ــة. وأف الطبي
املســح بوجــود تخصــص مــا مــن تخصصــات 
الطــوارئ ميكــن لألطبــاء التخصــص فيــه، 
وترتفــع نســبة وجــود هــذا التخصــص يف 
البلــدان ذات الدخل املرتفع واملتوســط )٪85 
و81٪ عــىل التــوايل(، مقارنًة مــع البلدان ذات 
الدخــل املنخفــض التــي تصــل فيهــا النســبة 
إىل )53٪(. وتــدل هــذه النســب عــىل حجــم 
ــل  ــال مث ــرازه يف إدخ ــم إح ــذي ت ــدم ال التق
ــذي  ــام 2010، ال ــة بع ــج، مقارن ــذه الربام ه
بلــغ فيــه عــدد البلــدان التــي امتلكــت مثــل 
ــط.  ــداً فق ــج املتخصصــة 112 بل هــذه الربام
ــي  ــدان الت ــدد البل ــن أن ع ــم م ــىل الرغ وع
لديهــا برنامــج متخصــص لتدريــب املمرضــني 
واملمرضــات عــىل التعامــل مــع الحــاالت 
الطارئــة كان أقــل )113 بلــداً(، فقــد تــم 
إحــراز بعــض التقــدم باملقارنــة مــع 96 بلــداً 
ــل هــذه الربامــج يف عــام  أفــادت بوجــود مث

.2010

وتشــمل الحلــول األخــرى لتحســني نتائــج 
ــرق  ــات الط ــن تصادم ــة ع ــات الناجم اإلصاب
تبســيط اإلجــراءات كجــزء من برامج تحســني 
جــودة رعايــة الرضــوح )انظــر اإلطــار رقم 4(. 
وتتضمــن هــذه الربامــج دراســة البيانــات 

املــرىض  معالجــة  ونتائــج  الرعايــة  حــول 
املصابــني مــن أجــل تحديــد التحســينات 
املطلوبــة ملثــل هــذا النــوع مــن الرعايــة 
ــج  ــذه الربام ــب ه ــام تتطل ــة )14(. ك الطبي
تكاليــف محــدودة وأظهرت نجاعتهــا يف الحد 

ــات )15(. ــات والوفي ــن اإلصاب م

د القطاعات أمراً  يظل العمل متعدِّ
رضورياً لوضع اسرتاتيجيات وطنية 

فعالة للسالمة عىل الطرق
ــىل  ــالمة ع ــز الس ــود تعزي ــيق جه ــد تنس يَُع
ــات وأصحــاب  ــف القطاع ــني مختل الطــرق ب
الشــأن أمــراً بالــغ األهميــة لتحقيــق النجــاح. 
ــذه  ــق ه ــم تحقي ــدان، يت ــن البل ــري م ويف كث
الغايــة مــن خــالل مؤسســة رائــدة تعمل عىل 
ــات  ــك الصالحي ــود، ومتتل ــذه الجه ــادة ه قي
واملــوارد الالزمــة لتنســيق عمليــة تنفيــذ 

ــة. ــرتاتيجية وطني اس

ويوجــد يف الوقــت الحــايل 167 بلــداً أبلغــت 
عــن وجــود مؤسســة رائــدة تعمــل عــىل 
قيــادة الجهــود الوطنيــة لتعزيــز الســالمة 
ــام  ــداً يف ع ــًة بـــ 162 بل ــرق مقارن ــىل الط ع
هــذه  تكــون  البلــدان،  بعــض  ويف   .2010
املؤسســة جهــة قامئــة بحد ذاتهــا، مثــل إدارة 
الطــرق العامــة الرنويجيــة، التــي تَُعــدُّ جهــًة 
ــود  ــيق جه ــىل تنس ــل ع ــا تعم ــًة بذاته قامئ

اإلطار 4
تحسني رعاية الرضوح يف منطقة خون كاين يف تايلندأ

يف عام 2006، تبني من خالل مراجعة البيانات القادمة من مقاطعة خون كاين يف شامل رشق 

تايلند أن ما يقرب من 10,000 مريض من املصابني بإصابات ناجمة عن تصادمات طرق، 

يراجعون غرفة الطوارئ يف املستشفى كل عام، حيث يتم إدخال 4,000 منهم إىل املستشفى.

ولغايات التأكد من حصول املرىض عىل الرعاية الطبية املثىل، عملت إدارة املستشفى عىل 

تعيني فريق رعاية الرضوح متعدد التخصصات، لتصميم برنامج لتحسني الجودة. وتطلب هذا 

األمر إجراء مراجعة منتظمة لحاالت املرىض، الذين فارقوا الحياة يف املستشفى جراء تصادمات 

الطرق، بهدف تقييم املجاالت املطلوب تحسينها لتقديم رعاية طبية أفضل. ونتيجًة لذلك، 

تم تحديد الفرص املتاحة لتحسني الرعاية، وتم إدراج عدد من األنشطة لتحسني الجودة يف 

اإلجراءات الروتينية املعمول بها يف املستشفى. شملت هذه األنشطة إجراء مراجعة منتظمة 

للمرىض أصحاب الحاالت الشديدة والحرجة بشكل أسبوعي، وتحديد الثغرات يف الرعاية 

الطبية املقدمة، وتنفيذ إجراءات تصحيحية بسيطة، مثل تدريب مقدمي الرعاية، ومراقبة 

بروتوكوالت معالجة الحاالت الشديدة، والتأكد من توافر املوارد يف البيئة الرسيرية. وكانت 

معظم األنشطة بسيطة وغري مكلفة.

تم خفض معدل الوفاة بني األشخاص املصابني بإصابات متوسطة وشديدة ناجمة عن تصادمات طرق مبا يقرب من ٪50 )13(.

”Strengthening care for the injured: success stories and lessons learned from around the world“ للحصول عىل ملخص حول هذا املوضوع، ميكن الرجوع إىل تقرير أ 
/http://www.who.int/violence_injury_prevention/services/success/en  :عىل الرابط التايل
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يظل تحديد األهداف 
أمراً مهامً يف تنفيذ 
اسرتاتيجيات السالمة عىل 
الطرق: عمل 126 بلداً 
عىل تحديد أهداف تتعلق 
بالوفيات يف اسرتاتيجياته 
الوطنية للسالمة
عىل الطرق

ــف  ــني مختل ــز الســالمة عــىل الطــرق ب تعزي
يف  الحكوميــة  واملســتويات  القطاعــات 
الرنويــج، كــام تشــارك يف مراجعــة الترشيعات 
وجمــع البيانــات ونرشهــا. أمــا يف بلــدان 
أخــرى، تكــون هــذه املؤسســة تابعــة إلحــدى 
الــوزارات، كــام هــو الحــال يف فرنســا حيــث 
ــؤون  ــع وزارة الش ــة تتب ــة وزاري ــد لجن يوج
الداخليــة. أمــا يف فيتنــام، فتعمــل وزارة النقل 
ــود الســالمة عــىل الطــرق  عــىل تنســيق جه

ــالد. يف الب

يتعــني عىل البلــدان وضــع رؤية واســرتاتيجية 
الطــرق  عــىل  للســالمة  األمــد  طويلتَــْي 
ــالل  ــا خ ــراد تحقيقه ــداف امل ــد األه وتحدي
أرادت خفــض  مــا  إذا  االســرتاتيجية،  فــرتة 
ــرق  ــات الط ــن تصادم ــة ع ــات الناجم اإلصاب
بشــكل مســتمر. كــام ينبغــي أن تنطــوي 
ــة  ــرتاتيجية الوطني ــذه االس ــع ه ــة وض عملي
عــىل إرشاك أصحــاب الشــأن عــىل املســتوى 
الوطنــي بدرجــة كبــرية حتــى يتســنَّى لجميع 
القطاعــات ذات الصلــة، مثــل الصحــة والنقل 
والرشطــة والوكاالت غري الحكومية، االســتثامر 
يف االســرتاتيجية، التــي تســتند بحــد ذاتهــا إىل 

ــرة. ــات املتواف ــل البيّن أفض

اســرتاتيجيات  حاليــاً  بلــداً   150 وميتلــك 
وطنيــة للســالمة عــىل الطــرق، أكرثهــا )131 
ــزيئ أو كي.  ــكل ج ــة بش ــرتاتيجية( مموَّل اس
ــَرز  ــدم املح ــم التق ــم حج ــذا الرق ــر ه ويُظه
مقارنــًة بالبلــدان  التــي أفــادت أن لديها مثل 
هــذه االســرتاتيجية يف 2010 وعددهــا 139 

بلــداً، منهــا  119 اســرتاتيجية ممولــة بشــكل 
ــزيئ أو كي. ج

وجــود  فيــه  يَُعــدُّ  الــذي  الوقــت  ويف 
ــد  ــاً لتحدي ــراً رضوري ــة أم ــرتاتيجية وطني اس
عــىل  الســالمة  بربامــج  الخاصــة  الرؤيــة 
ــداف  ــود أه ــا وج ــب تنفيذه ــرق، يتطل الط
ملموســة، وأهــداف وســيطة عــىل وجــه 
الخصــوص )16(. كــام يَُعــد تحديــد األهداف 
املروريــة  الســالمة  لوضــع  قيمــة  وســيلة 
عــىل جــدول األعــامل الســيايس، واإلبقــاء 
عليهــا يف هــذا الجــدول. وتضــع معظــم 
ــاً محــددًة  ــايل أهداف ــدان ذات األداء الع البل
ــات  ــات واإلصاب ــض الوفي ــي لخف ــار زمن بإط
ــات الطــرق.  ــن تصادم ــة ع الخطــرية الناجم
ووجــدت هــذه الدراســة أن 126 بلــداً قامت 
ــن  ــات ضم ــض الوفي ــداف لخف ــد أه بتحدي
اســرتاتيجياتها الوطنيــة، كــام وضعــت بلــدان 
ــاً  ــداً(، أهداف ــري )68 بل ــك بكث ــن ذل ــل م أق
لخفــض اإلصابــات غــري املميتــة، الناجمــة 
عــن تصادمــات الطرق1. وتشــري هــذه األرقام 
م مقارنــًة بعــام 2010، الــذي  إىل إحــراز تقــدُّ
وضــع فيــه 112 بلــداً أهدافــاً تتعلــق بخفض 
الوطنيــة،  اســرتاتيجياتها  ضمــن  الوفيــات 
بتحديــد  قامــت  بلــداً   62 إىل  باإلضافــة 
ــري  ــات غ ــدالت اإلصاب ــض مع ــداف لخف أه
ــرق. ــات الط ــن تصادم ــة ع ــة الناجم املميت

من املرجح أن يعود السبب يف قلة عدد البلدان التي وضعت أهدافاً تتعلق   1
بخفض اإلصابات غري املميتة ضمن اسرتاتيجياتها الوطنية إىل وجود صعوبات 

يف تعريف اإلصابات غري املميتة، انظر الصفحة 12.
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القسم الثاين
الترشيعات وسلوكيات 
مستخدمي الطرق



خالل السنوات

الثالث املاضية، قام

17 بلداً
يعيش بها

409 مليون نسمة
بتعديل قوانينها املرتبطة 
بعامل أو أكرث من عوامل 
الخطر األساسية املتعلقة 

باإلصابات الناجمة عن 
التصادمات عىل الطرق 

لتتامىش مع أفضل 
املامرسات.

الطــرق  عــىل  الســالمة  قوانــني  ــن  تحسِّ
ســلوكيات مســتخدمي الطــرق – والتــي تَُعــدُّ 
عامالً حاســامً يف مســألة الســالمة عــىل الطرق 
– مبــا يقلــل مــن التصادمــات واإلصابــات 
والوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق. 
مــن خفــض  البلــدان  مــن  ومتكَّــن عــدد 
اإلصابــات والوفيات الناجمة عــن التصادمات 
عــىل الطــرق بشــكل مطــرد مــن خــالل برامج 
فعالــة للســالمة عــىل الطــرق اشــتملت عــىل 
تغيــريات ترشيعية )2,9(. وتحــدث التغيريات 
األكــرث إيجابيــة يف ســلوكيات مســتخدمي 
الترشيعــات  دعــم  يتــم  عندمــا  الطــرق 
الخاصــة بالســالمة عــىل الطــرق بعمليــة 
إنفــاذ قــوي ومســتدام، وعندمــا يــزداد الوعي 
لــدى النــاس باألســباب الكامنــة وراء إصــدار 
القانــون الجديــد والنتائــج املرتتبــة عــىل عدم 

ــه. ــال ل االمتث

ــم هــذا القســم الترشيعــات الحاليــة يف  ويقيّ
ــدان املشــاركة يف املســح ومــدى تصــدي  البل
هــذه الترشيعــات لعوامــل الخطــر األساســية 
ــة  ــرق واملتعلق ــىل الط ــالمة ع ــة للس الخمس
والقيــادة  الرسعــة،  وهــي:  بالســلوكيات 
تحــت تأثــري الكحــول، وعــدم اســتخدام خــوذ 
الدراجــات الناريــة، وعــدم اســتخدام أحزمــة 
ــالمة  ــد الس ــتخدام مقاع ــدم اس ــان، وع األم
ــات  ــدة بيّن ــاك قاع ــال1. هن ــة  باألطف الخاص
قويــة تبــني اآلثــار اإليجابيــة للترشيعــات عىل 
كل مــن هــذه العوامــل مــن ناحيــة قدرتهــا 
التصادمــات واإلصابــات  الحــد مــن  عــىل 
ــىل  ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات الناجم والوفي

ــرق )2(. الط

التــي تــرشع يف إصــالح  للبلــدان  وميكــن 
ترشيعــي ملنظومــة القوانني الخاصة بالســالمة 
عــىل الطــرق أن تســتخدم أفضــل املامرســات 
يف صياغــة القوانــني الجيــدة وتنفيذهــا، لكــن 
ينبغــي االنتبــاه إىل أن ترشيعــات الســالمة 
أفضــل  وأن  متغــري،  مجــال  الطــرق  عــىل 

1  تم اإلبالغ عن ترشيعات تتعلق بعامي خطر إضافيني هام )القيادة تحت 
تأثري املواد املخدرة واستخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة( لكن تظل 

عملية جمع البيِّنات حول أفضل املامرسات بشأنها مستمرة.

يتعنيَّ عىل كثري من البلدان تعزيز الترشيعات الخاصة بالسالمة 
عىل الطرق

املامرســات تخضــع لعمليــة تطويــر مســتمرة. 
وهــذا يعنــي أنــه يتحتــم حتــى عــىل البلــدان 
ترشيعاتهــا  مراجعــة  العــايل  األداء  ذات 
ــة أحــدث  ــا بشــكل مســتمر، ملواكب وتحديثه
قاعــدة للبيِّنــات )يســلط هــذا التقريــر الضوء 
عــىل مثالــني قويــني هــام القيــادة تحــت تأثري 
املــواد املخــدرة واســتخدام الهواتــف الجوالــة 
أثنــاء القيــادة، وهــام عامــالن مل تتوفــر قواعد 
بيّنــات قويــة بشــأنهام(. وبينــام ميكــن أن 
»أســاس«  مبثابــة  البيّنــات  قاعــدة  تكــون 
للقوانــني املتعلقــة بالعديــد مــن عوامــل 
الخطــر إلصابــات التصادمــات عــىل الطــرق2، 
يتعــني عــىل البلــدان أن تأخــذ بعــني االعتبــار 
الســياق الترشيعــي املحــي والحالــة املروريــة 
وعــدداً مــن العوامــل األخــرى الخاصــة بــكل 
بلــد، والتــي ميكــن أن تؤثــر يف ترشيعــات 
ــة  ــة والرسع ــرق والطريق ــىل الط ــالمة ع الس
التــي ينبغــي اتباعهــا يف عمليــة اإلصــالح 

الترشيعــي )9(.

ــر الضــوء عــىل التقــدم  ويســلط هــذا التقري
ــق بترشيعــات  ــام يتعل ــم إحــرازه في ــذي ت ال
الســالمة عــىل الطــرق حيــث يشــري إىل قيــام 
17 بلــداً بإدخــال تعديــالت ترشيعيــة مرتبطة 
بعامــل أو أكــرث مــن عوامــل الخطر الســلوكية 
األساســية الخمســة بني عاَمــْي 2011 و2014. 
ومتثــل هــذه البلــدان 409 مليــون نســمة أو 
ــني  ــامل. ويب ــن ســكان الع ــا نســبته 5.7٪ م م
أدخلــت  التــي  البلــدان  عــدد   8 الشــكل 
ــن  ــل م ــكل عام ــا ل ــىل قوانينه ــالت ع تعدي
عوامــل الخطــر وعدد الســكان الذيــن متثلهم 

هــذه التغيــريات.

يعدُّ اإلنفاذ عامالً جوهرياً لنجاح 
الترشيعات الخاصة بالسالمة عىل 

الطرق 
عــىل الرغــم مــن وجــود بيّنــات واضحــة تبــنّي 
أن عمليــة اإلنفــاذ أمــر بالــغ األهميــة لنجــاح 
ــة  ــاذ الالزم ــتويات اإلنف ــل مس ــني، تظ القوان

2   انظر األقسام ذات الصلة بعوامل الخطر السلوكية الرئيسة الخمسة.
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الشكل 8
التعديالت عىل الترشيعات املتعلقة بعوامل الخطر السلوكية 2011-2014 )عدد البلدان وفئات السكان املمثلة فيها(

 بلدان جديدة لديها قوانني تستويف أفضل املامرسات    بلدان لديها قوانني تستويف أفضل املامرسات
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لتحقيــق القــدر األقــى مــن التأثــري يف كثــري 
مــن األحيــان غــري متحققــة بســهولة، وتعتمد 
عــىل عوامــل مثــل اإلرادة السياســية، واملوارد 
املتزاحمــة  األولويــات  وترتيــب  املتاحــة، 
ــة يف  ــربز الحاج ــي. وت ــتوى الوطن ــىل املس ع
البلــدان التــي مل يســبق فيهــا أن ترافقــت 
ــود  ــاذ إىل وج ــة اإلنف ــع عملي ــات م الترشيع
القوانــني،  إلنفــاذ  وواضــح  عــاٍل  مســتوى 
بغيــة إقنــاع الجمهــور بأنــه قــد يرتتــب عــىل 
خــرق القانــون يف املســتقبل عقوبــة. وبينــام 
متتلــك بعــض البلــدان رشطــة مــرور مكرســة 
ــؤولية يف  ــذه املس ــع به ــل، يضطل ــذا العم له
بلــدان أخــرى ضبــاط رشطــة يتولــون الكثــري 
مــن املســؤوليات األخــرى بحيــث قــد يصبــح 
ــل  ــرور يف ذي ــون امل ــاذ قان ــىل إنف ــز ع الرتكي
قامئــة أولوياتهــم، يف حــال وجــود اهتاممــات 

ــل األمــن القومــي. أخــرى أكــرث إلحاحــاً مث

قوانــني  إنفــاذ  ينجــم ضعــف  أن  وميكــن 
ولوائــح  املــرور أيضــاً عــن عــدم كفايــة 
املــوارد، واملشــاكل اإلداريــة، والفســاد، والتــي 
مــن شــأنها الحــد مــن قــدرة القوانــني عــىل 

.)18 ،17( تحقيــق إمكاناتهــا 

وتــربز يف مثــل هــذه الحــاالت أهميــة جهــود 
الدعــوة إلبقــاء موضوع الســالمة عــىل الطرق 
عــىل رأس جــدول أعــامل الحكومــة واألفــراد. 
ــة  ــة العام ــالت التوعي ــون حم ــن أن تك وميك
وســيلة فعالــة للقيــام بذلك، من خــالل زيادة 
فهــم ودعــم تدابــري اإلنفــاذ، والحفــاظ عــىل 
مســتوى عــاٍل مــن إنفــاذ القوانني، وهــو األمر 
الــذي قــد يشــكل حافــزاً فعــاالً لالمتثــال لهــا 

.)19 ،9(
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الحد من الرسعة

احتامالت وفاة املشاة 
البالغني تقل عن ٪20 

إذا صدمتهم سيارة تقل 
رسعتها عن 50 كم/س، 
فيام ترتفع النسبة إىل 
60٪ إذا بلغت رسعة 

السيارة 80 كم/س

تشكِّل الرسعة عامل خطر مهامً 
جداً بالنسبة لإلصابات الناجمة عن 

التصادمات عىل الطرق 
القيــادة  سعــة  متوســط  يرتفــع  عندمــا 
عــىل الطريــق يــزداد معــه احتــامل حــدوث 
التصادمــات )20(. كام تــزداد احتاملية الوفاة 
والتعــرض إلصابــات خطــرية عنــد وقــوع 
التصــادم برسعــات عاليــة )21(، خاصــة بــني 
املشــاة وراكبــي الدراجــات الهوائيــة والناريــة 
ــون  ــائقون اليافع ــور والس ــزع الذك )22(. ين
إىل القيــادة برسعــة كــام تؤثــر عوامــل أخــرى 
عــىل الرسعــة، مثــل القيــادة تحــت تأثــري 
ــة  ــة حرك ــق وكثاف ــم الطري ــول وتصمي الكح

ــة. ــروف الجوي ــري والظ الس

يجب أال تكون سهولة التنقل عىل 
حساب السالمة 

يشــكل وجــود عمليــة تنقــل ســهلة وسيعــة 
ومنخفضــة التكلفــة نســبياً أمــراً مهــامً عــىل 
ــالً  ــخصية، فض ــاة الش ــل والحي ــد العم صعي
ــو االقتصــادي  ــق النم ــا يف تحقي ــن أهميته ع
عــىل املســتوى الوطنــي. ينبغــي أن تظــل 
الســالمة يف صميــم عمليــة إدارة الرسعــة عىل 
الطــرق )دفــع مســتخدمي الطريــق للقيــادة 
برسعــة آمنــة مــن خــالل مجموعــة متكاملــة 
مــن التدابــري(، ولكــن الحكومــات والجهــات 
املعنيــة بــإدارة موضــوع الرسعــة عــىل الطرق 
تواجــه تحديــات عــىل املســتوى املحــي، 
تتعلــق باملوازنــة بــني التنقــل والســالمة. ومع 
ذلــك، يظــل تحويــل الرتكيــز نحــو الســالمة يف 
صميــم نهــج »النظــام املأمــون« )انظــر اإلطار 
الــذي يشــكل األســاس  النظــام  5(، وهــو 
ــات  ــىل الطرق ــات ع ــة للرسع ــإلدارة الناجح ل

يف البلــدان ذات األداء العــايل مــن ناحيــة 
ــل الســويد. الســالمة عــىل الطــرق، مث

ــد  ــار عن ويف هــذا اإلطــار، يؤخــذ بعــني االعتب
وضــع الحــد األقــى للرسعــة عــىل جــزء 
ــارات  ــل واالعتب ــق الســالمة والتنق ــن الطري م
البيئيــة، فضــالً عــن تأثــري الرسعــة عــىل نوعيــة 
حيــاة األشــخاص الذيــن يعيشــون عــىل طــول 
الطريــق. ويجــب أن يكــون الحــد األقــى 
للرسعــة تحــت 30 كــم/س عــىل الطــرق التــي 
تتداخــل فيهــا حركــة املركبات واملشــاة وراكبي 
الدراجــات الهوائيــة والناريــة، نظــراً للمخاطــر 
التــي قــد يتعــرض لهــا مســتخدمو هــذه 
الطــرق يف حــاالت الرسعــات العاليــة، إذ تقــل 
ــن ٪20  ــني ع ــاة البالغ ــاة املش ــامالت وف احت
ــن 50  ــا ع ــل سعته ــيارة تق ــم س إذا صدمته
كــم/س، فيــام تصــل احتاملية وفاتهــم إىل ٪60 
ــم/س )22(.  ــيارة 80 ك ــة الس ــت سع إذا بلغ
ــع  ــن أن يق ــذي ميك ــادم ال ــوع التص ــد ن ويَُع
يف ظــرف معــني مــؤرشاً لتحديــد سعــة آمنــة. 
فعــىل ســبيل املثــال، تكــون »الرسعــة اآلمنــة« 
عــىل الطــرق التــي يحتمــل وقــوع تصادمــات 
أماميــة مــع مســتخدمي الطريــق عليهــا )مثــل 
الطــرق الريفيــة غــري املقســمة( أقــل مــن 
الرسعــة عــىل الطــرق الرسيعة التــي ال يحتمل 

ــا.  ــة عليه وقــوع حــاالت تصــادم أمامي

وضع حدود للرسعة عىل املستوى 
الوطني أمر مهم لإلدارة الفعالة 

للرسعة
يشــكل وضــع حــدود للرسعــة عــىل املســتوى 
للحــد  وإنفاذهــا خطــوة هامــة  الوطنــي 
مــن الرسعــة. وتضــع معظــم البلــدان عــدداً 

اإلطار 5
نهج النظام املأمون: استيعاب األخطاء البرشية

يضمن نهج النظام املأمون للسالمة عىل الطرق أن تبقى الصدمة الناجمة عن التصادم أقل من املستوى الذي قد يتسبب 

بالوفاة أو التعرض إلصابة خطرية. ويتعدى هذا النهج وضع حدود الرسعة املقررة إىل إدارة التفاعل بني البيئة والبنية 

التحتية والضعف املادي. وضمن هذا النهج، تَُعد حدود الرسعة املقررة تدخالً مكمالً إليجاد طرق  وجوانب طرق ومركبات 

والتي تشمل  النظام،  تعزيز جميع مكونات  السائق. وينبغي  األمان وتعمل معاً الستيعاب خطأ  كلها مبزيد من  تتسم 

الطرق وجوانب الطرق وقيود الرسعة واملركبات – بحيث إذا فشل جزء واحد من النظام، تعمل األجزاء األخرى عىل حامية 

األشخاص املعنيني )24، 25، 26(.

ىل الطرق 2015
سالمة ع

ن حالة ال
ي ع

التقرير العامل

21



ميتلك 47 بلداً متثل حوايل 
950 مليون نسمة قوانني 
إلدارة الرسعة يف املناطق 
الحرضية تستويف أفضل 
املامرسات

العامــة  الوطنيــة  الحــدود  مــن  محــدوداً 
ــال عــىل  للرسعــة القصــوى، عــىل ســبيل املث
الطــرق الرسيعــة والطــرق الحرضيــة والطرق 
الريفيــة، يف حــني تلجــأ دول أخــرى إىل مزيــد 
مــن التقســيامت وتحــدد عــىل ســبيل املثــال 
سعــة عــىل الطــرق الحرضيــة الصناعيــة 
وسعــة عــىل الطــرق الحرضيــة الســكنية. 
وحــدد 97 بلــداً مــن بــني الـــ 180 املشــاركة 
يف املســح حــداً أقــى للرسعــة عــىل الطــرق 
الحرضيــة بأقــل من أو مــا يعــادل 50 كم/س، 
متاشــياً مــع أفضــل املامرســات1. وعــىل الرغــم 
مــن أن تعريــف املناطــق الحرضيــة يختلــف 
ــذه  ــروف أن ه ــن املع ــر، فم ــد آلخ ــن بل م
حركــة  يف  عاليــة  كثافــة  تشــهد  املناطــق 
ــون  ــه تك ــات، وعلي ــي الدراج ــاة وراكب املش
ــري  ــم/س غ ــىل 50 ك ــد ع ــي تزي ــة الت الرسع
ــي  ــدان الت ــن البل ــد م ــي العدي ــة. وتُبق آمن
تعتمــد الحــد األقــى للرسعــة عــىل الطــرق 
الحرضيــة عنــد 50 كــم/س عــىل اســتثناءات 
لزيــادة هــذه الرسعــة يف ظروف معينــة، مثل 
ــق  ــة يف املناط ــرق الدائري ــىل الط ــادة ع القي

ــة. الحرضي

ــررة  ــة املق ــاذ حــدود الرسع ــة إنف ــد عملي تَُع
أمــراً رضوريــاً لجعلها فعالــة )23(. ويف الواقع، 
ــة  ــدود الرسع ــت ح ــي عّدل ــدان الت ــإن البل ف
تبــذل  املقــررة لديهــا ولكنهــا مل  الوطنيــة 
ــذه  ــاذ ه ــة إنف ــم عملي ــة لدع ــوداً كافي جه
الحــدود مل تجــِن الكثــري مــن الفوائــد. وجــد 
هــذا التقييــم أن 27 بلــداً فقــط )أي 15٪ مــن 
ــا  ــتوى إنفاذه ــّم مس ــاركة( تقي ــدان املش البل
لقوانــني الرسعــة بـــ »جيــد« )بواقــع 8 أو أكرث 
عــىل مقيــاس مــن صفــر إىل 10(، األمــر الــذي 
ــتمرة  ــاذ مس ــة إنف ــاب عملي ــري إىل أن غي يش
بالحــدود  الخاصــة  للترشيعــات  وواضحــة 
ــن  ــري م ــكل كب ــد بش ــة تح ــوى للرسع القص
تحقيــق التأثــري املحتمــل لهــذه الترشيعات يف 

ــي.  ــتوى العامل ــىل املس ــاذ األرواح ع إنق

تم تحليل الدول التي يتم وضع الترشيعات الخاصة بعوامل الخطر فيها   1
عىل املستوى ما دون الوطني وفقاً الستيفاء الدوائر القضائية عىل املستوى 
ما دون الوطني فيها ملعايري محددة من عدمه. ملزيد من املعلومات، انظر 

املالحظة التوضيحية 1.

تحتاج السلطات املحلية إىل صالحيات 
ترشيعية لتخفيض حدود الرسعة عىل 

املستوى الوطني عند الرضورة

وضعــت الرسعــة اآلمنــة خصيصــاً لتتناســب مع 
وظيفــة الطريــق وشــكل حركــة املــرور، وتــربز 
ــي ال  ــا بشــكل خــاص عــىل الطــرق الت أهميته
ــا  ــل فيه ــطي، وتتداخ ــز وس ــا حاج ــد فيه يوج
أنــواع مختلفــة مــن حركــة املــرور ومســتخدمي 
ــلطات  ــىل الس ــني ع ــد يتع ــه، ق ــرق. وعلي الط
ــدان التــي تضــع الحــد األقــى  ــة يف البل املحلي
ــد 90 كــم/س  ــة عن للرسعــة يف املناطــق الريفي
ــن  ــني م ــزء مع ــىل ج ــة ع ــذه الرسع ــض ه خف
الطريــق يف حــال وجــود منعطفــات خطــرة أو 

عــىل األجــزاء التــي متــر باملناطــق الســكنية.

ومــن املهــم أن تتمتــع الســلطات املحليــة ليــس 
فقــط بصالحيــات قانونيــة لتخفيــض حــدود 
الرسعــة املقــررة عــىل املســتوى الوطني، بــل أيضاً 
بصالحيــة إدارة الرسعــات املحليــة وفقــاً لحــاالت 
الطــرق وبالتــوازي مــع سياســات أخــرى لتهدئــة 
حركــة املــرور أو إدارة الرسعــة. قــد تكــون هــذه 
ــني  ــا يف قوان ــوص عليه ــة منص ــلطة القانوني الس
املرور نفســها أو يف القواعــد املنظمة ذات العالقة 
أو املراســيم أو غريهــا مــن الوثائــق القانونيــة غري 
املتعلقــة بحركــة املــرور. ومــع ذلــك، تشــري هــذه 
الدراســة إىل ســامح 88 بلــداً فقط مــن أصل 180 
بلداً مشــاركاً يف املســح للســلطات املحلية بخفض 

الحــدود الوطنيــة للرسعــة املقــررة. 

باإلضافــة إىل ذلك، يســتويف 47 بلــداً فقط )متثل 
950 مليــون نســمة( املعياريــن الترشيعيــني 
ــة عــىل  ألفضــل املامرســات بشــأن إدارة الرسع
الطــرق الحرضيــة – أي أن الرسعــة القصــوى 
عــىل الصعيــد الوطنــي يف املناطــق الحرضيــة ال 
تتعــدى 50 كــم/س ومتتلــك الســلطات املحليــة 
فيهــا ســلطة قانونيــة تخولهــا خفــض تلــك 
الحــدود لضــامن سعــات آمنة محليــاً. وكان من 
بــني البلــدان الـــ 47 تلــك 24 بلــداً مــن البلــدان 
ــه يتعــني  ــا يوحــي بأن ــع، م ذات الدخــل املرتف
قطــع شــوط طويــل يف موضــوع إدارة الرسعــة 
يف البلــدان التــي هــي يف أمــس الحاجــة إليهــا.
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الشكل 9
قوانني الرسعة عىل الطرق الحرضية، حسب البلد/ املنطقة

اإلطار 6
تأخذ السلطات املحلية زمام املبادرة يف إدارة الرسعة

التي تخضع  القانونية لخفض الحدود الوطنية للرسعة املقررة يف املناطق  ميكن أن يساهم منح السلطات املحلية السلطة 

لواليتها القضائية يف الخروج مبجموعة متنوعة من النتائج، ألنه قد تكون لدى السلطات املحلية وجهات نظر مختلفة حول 

الحدود املناسبة للرسعة املقررة. تعاملت وزارة النقل يف اململكة املتحدة مع هذا التحدي عام 2006 من خالل إصدار منشور 
»Setting local speed limits«، الذي يستهدف السلطات املحلية.أ

يتضمن هذا املنشور أهم االعتبارات واملبادئ الواجب اتباعها عند وضع حدود الرسعة، ويَُعد مثاالً جيداً عىل كيفية مواءمة 

عملية وضع حدود الرسعة املحلية داخل البلد الواحد.

.http://www.dft.gov.uk/pgr/roadsafety/speedmanagement/dftcircular106 :أ انظر

البيانات غري متاحةحدود الرسعة عىل الطرق الحرضية ≥ 50 كم/س وقابلة للتغيري

ال ينطبقحدود الرسعة عىل الطرق الحرضية ≥ 50 كم/س وغري قابلة للتغيري
ال توجد قوانني خاصة بالرسعة أو حدود الرسعة عىل الطرق الحرضية <  50 كم/س
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باتت الوقاية من إصابات الرأس 
لراكبي الدراجات النارية أمراً ملحاً عىل 

نحو متزايد مع زيادة استخدام هذه 
الدراجات 

تُظهــر البيانــات التــي جمعــت لهــذا التقريــر 
ارتفاع عــدد الدراجات الناريــة ذات العجلتني 
املســتخدمة يف العــامل بنســبة 27٪ بــني عاَمــْي 
ــة  ــات الناري ــتحوذ الدراج 2010 و2013. تس
عــىل نســبة عاليــة مــن أســاطيل املركبــات يف 
ــطة  ــة ومتوس ــدان منخفض ــن البل ــد م العدي
الدخــل، كام يشــكل راكبــو الدراجــات النارية 
نســبة كبــرية مــن عــدد املصابــني أو الوفيــات 
عــىل الطرقــات. وبينــام تبلــغ نســبة الوفيــات 
الناجمــة عــن تصادمــات الدراجــات الناريــة 
ــكي  ــوع ال ــن املجم ــوايل 12٪ م ــادة ح بالع
للوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل 
الطــرق يف البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، 
الدخــل  ذات  البلــدان  يف  النســبة  تــزداد 
املتوســط بأكــرث مــن الضعــف لتصــل إىل 
ــني  ــة ب ــات جوهري ــد اختالف ــام توج 26٪. ك
األقاليــم: يســتأثر كل مــن إقليــم جنــوب 
ــادئ  ــط اله ــرب املحي ــم غ ــيا وإقلي رشق آس
بأعــىل نســب للوفيــات بــني راكبــي الدراجات 
الناريــة )بنســبة 34٪ يف كال اإلقليمــني(، بينــام 
يســتحوذ اإلقليــم األفريقــي عــىل أدىن نســبة 
للوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الدراجــات 

ــة )٪7(1. الناري

ويتهــدد راكبــي الدراجــات الناريــة خطــر 
متزايــد، ألنهــم غالبــاً مــا يتشــاركون الطريــق 
ــرك  ــاحنات تتح ــالت وش ــيارات وحاف ــع س م
برسعــة، وبســبب عــدم القــدرة عــىل رؤيتهــم 
بوضــوح، كام يســاهم غيــاب الحاميــة املادية 

ــة. ــم عرضــة لإلصاب يف جعله

الســبب  والرقبــة  الــرأس  إصابــات  وتعــد 
الرئيــس للوفــاة أو اإلصابة الشــديدة واإلعاقة 
ــد  ــة. كــام يتكب ــي الدراجــات الناري ــني راكب ب
املحليــة  الناجــون وأسهــم ومجتمعاتهــم 
تكاليــف اجتامعيــة مرتفعــة بســبب إصابــات 
الــرأس، ألنهــم يحتاجــون يف كثري مــن األحيان 

قد تتأثر هذه النسبة بالعدد القليل نسبياً من البلدان يف هذا اإلقليم التي   1
توفر بيانات عن الوفيات حسب نوع مستخدم الطريق

زيادة استخدام خوذ الدراجات النارية

إىل رعايــة متخصصــة أو طويلــة األجــل )27(. 
ــف  ــرأس تكالي ــات ال ــن إصاب ــم ع ــام ينج ك
ــن  ــوع آخــر م ــن أي ن ــري م ــة أعــىل بكث طبي
اإلصابــات، مــا يعنــي أن هــذه اإلصابــات 
ــة يف  ــة الصحي ــام الرعاي ــد نظ ــن أن تكب ميك
البــالد واالقتصــاد الوطنــي تكاليــف باهظــة.

ــات  ــوذ الدراج ــداء خ ــهم ارت ــن أن يُس وميك
الناريــة يف تقليــل خطــر الوفاة بنســبة تقارب 
40٪، وتقليــل خطــر التعــرض إلصابة شــديدة 
بنســبة 70٪ تقريبــاً. وميكــن أن يــؤدي اإلنفاذ 
الفعــال للقوانــني الخاصــة بخــوذ الدراجــات 
الناريــة إىل زيــادة معدالت ارتدائهــا ، وبالتايل 

الحــد مــن إصابــات الــرأس )28(.

يجب أن تشمل قوانني ارتداء الخوذ 
جميع الراكبني وأن تحدد معايري جودة 

الخوذة
بلــداً   169 فيــه  ميتلــك  الــذي  الوقــت  يف 
)94٪( قانونــاً وطنيــاً يقــي بوجــوب ارتــداء 
ــة،  ــي الدراجــات الناري ــل راكب ــن ِقبَ خــوذ م
ــي  ــدان الت ــري مــن البل ــاك عــدد كب إال أن هن
تعــاين قوانينهــا مــن وجــود ثغــرات قــد تحــد 
ــبيل  ــىل س ــني. فع ــذه القوان ــة ه ــن فعالي م
املثــال، تنطبــق قوانــني 151 بلــداً فقــط مــن 
ــة  أصــل 169 عــىل ســائقي الدراجــات الناري
ــع الطــرق واملحــركات.  ــا وعــىل جمي وراكبيه
كــام تنــص قوانــني 74 بلــداً فقــط مــن أصــل 
169 )مــا نســبته 41٪ مــن البلــدان املشــاركة 
باملســح( رصاحــة عىل وجــوب ارتــداء الخوذة 
بالشــكل الصحيــح )أي تثبيتها بشــكل صحيح 
ــاء  باســتخدام حــزام الذقــن( مــن أجــل الوف
ــم  ــك معظ ــام متتل ــون. وبين ــات القان مبتطلب
البلــدان اســتثناءات واضحــة )ومحــدودة(، 
يوجــد يف بعــض البلــدان األخــرى اســتثناءات 
ــا.  ــب إنفاذه ــايل يصع ــل وبالت ــة للتأوي عرض
ــض  ــني بع ــص قوان ــال، تن ــبيل املث ــىل س فع
البلــدان عــىل ارتــداء الخــوذ »يف املناطــق 
ــد  ــي »ق ــرق الت ــىل الط ــط أو ع ــة« فق املبني
تســري عليهــا املركبــات برسعــة أعــىل مــن 
الحــد الطبيعــي«. ميتلــك 70 بلــداً فقــط 
قوانــني وطنيــة خاصــة بارتــداء الخــوذ تطبــق 
عــىل الســائقني والراكبــني، وعــىل جميــع أنواع 
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ــص  ــركات، وتن ــواع املح ــع أن ــرق، وجمي الط
ــح. ــت الخــوذة بشــكل صحي عــىل تثبي

ينبغي أن تتمتع الخوذ بجودة مناسبة 
لتكون فعالة

تعتمــد فعاليــة الترشيعــات الوطنيــة الخاصة 
بالخــوذ يف الحــد مــن اإلصابــات عــىل نوعيــة 
تلــك الخــوذ. ففــي الوقــت الــذي تتوفــر 
ــة  ــودة خاص ــة الج ــة عالي ــري عاملي ــه معاي في
ــة  ــدة االقتصادي ــم املتح ــة األم ــوذ )لجن بالخ
ــاك  ــل هن ــم 22(1، تظ ــة رق ــا – الالئح ألوروب
مخــاوف تتعلــق بالقــدرة عــىل الحصــول عىل 
هــذه الخــوذ وتحمــل تكاليفهــا يف بعــض 
البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل، األمــر 
الــذي دفــع بعــض البلــدان إىل وضــع معايــري 
خــوذ خاصــة بهــا. قــد تكــون هــذه املعايــري 
للظــروف  أكــرث مالءمــة  للخــوذ  الوطنيــة 
املحليــة، ومتوفــرة بأســعار معقولــة، ومتاحــة 
بســهولة أكــرب، لكــن يظــل هنــاك تفــاوت يف 
ــري  ــة هــذه الخــوذ للمعاي ــة نوعي ــدى تلبي م
عــىل  يتعــني  إلطــار،  هــذا  يف  املوضوعــة. 
الحكومــات وضــع معايــري وطنيــة خاصــة بهــا 
تكفــل مســتوى يلبــي املعايــري الدنيــا للجودة 
وإيجــاد مرافــق اختبــار التصادمــات الختبــار 

ــري. ــك املعاي ــاً لتل الخــوذ املصنعــة وفق

http://www.bbc.com/news/world-africa-31815807 انظر  1

كــام ميكــن أن يوثــر توقيــت إدخــال املقاييس 
الخاصــة بالخــوذ يف نجاحهــا، إذ إنــه ال ميكــن 
تطبيــق املقاييــس املعتمدة حديثــاً إذا مل يكن 
هنــاك مــا يكفي مــن الخــوذ يف الســوق تلبي 
تلــك املعايــري )انظــر اإلطــار رقــم 7(. وعــىل 
نحــو مامثــل، ينبغي إطــالق اللوائــح واملعايري 
ــة، وبالتنســيق مــع املجتمــع  ــدة بعناي الجدي
ــىل  ــا ع ــز تقبله ــاعدة يف تعزي ــدين، للمس امل
ــزال  ــك، ال ت ــع ذل ــن. وم ــاق ممك ــع نط أوس
العديــد مــن البلــدان )رغــم امتالكهــا لقانــون 
ــىل  ــري ع ــر إىل أي معاي ــوذ( تفتق ــاص بالخ خ
اإلطــالق، أو تتســم ترشيعاتهــا بالغمــوض 
مــن ناحيــة املعايــري التــي تشــري إليهــا. فقــد 
ــدان  ــعة بل ــت يف تس ــة أجري ــدت دراس وج
منخفضــة ومتوســطة الدخل أن حــوايل نصف 
ــر  ــري، األم ــِب املعاي ــتخدمة مل تل ــوذ املس الخ
الــذي يحــد مــن املكاســب املحتملــة لربامــج 

اســتعامل الخــوذ )29(. 

يلبِّي عدد قليل من البلدان أفضل املامرسات 
املتعلقة بقوانني الخوذ ومعايريها

وجــد هــذا التقريــر أن 44 بلــداً فقــط، متثــل 
1.2 مليــار نســمة، متتلــك قوانــني تطبــق عــىل 
جميــع الســائقني والراكبــني وعــىل جميــع 
أنــواع الطــرق واملحــركات، وتنص عــىل ارتداء 
الخــوذ وتتطــرق إىل معايــري الخــوذ املطلوبــة. 
والبلــدان التــي لديهــا قوانــني تضــم تلــك 

اإلطار 7
وضع معايري خوذة يف كينيا: عملية تدريجية

يُلزم قانون املرور الكيني سائقي الدراجات النارية وراكبيها ارتداء الخوذ التي تلبي املعايري الوطنية.

وبدالً من توضيح املعايري نفسها، يشري القانون إىل نص قانوين منفصل صادر عن املجلس الكيني للمعايري )KEBS(، الذي 

أنشئ عام 1974، بوصفه الجهة املسؤولة عن اختبار مجموعة متنوعة من املنتجات واملوافقة عليها وختمها ورصدها. توفر 

الطريقة التي كُتب هذا النص وفقها إمكانية تعديل املعايري وتحديثها دون الحاجة إىل تغيري الترشيع، يف حني أن الترشيعات 

الخاصة بالخوذ يف قانون السري قد تبقى ثابتة عىل مدى سنوات. وبالفعل، قام مجلس كينيا للمعايري/اللجنة الفنية للمركبات 

.)KS77( عام 2012 بوضع الصيغة النهائية ملراجعة أجريت للمعيار الوطني الخاص بالخوذ )TC122(

وعىل الرغم من إعداد القانون واعتامد املعيار، يتعني “نرش” القانون من قبل وزير النقل واإلعالن عنه قبل وضع املعايري 

الخاصة بالخوذ حيز التنفيذ. ومع ذلك، فقد وجدت دراسة أجريت بتكليف من  مبادرة بلومبريغ للسالمة عىل الطرق يف العامل 

عام 2014 يف كينيا حول توافر الخوذ التي تلبي املعيار الجديد وقدرة الوصول إليها أن هذه الخوذ كانت غري متوفرة بشكل 

كبري يف السوق الكينية. حتى اآلن، مل تنرش وزارة النقل املعيار الجديد يف الجريدة الرسمية مام يسمح بتأجيل إطالق املعيار 

الجديد وإنفاذ القانون حتى تصبح الخوذ التي تلبي املعيار متاحة عىل نطاق أوسع.
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ــدان مرتفعــة الدخــل  يف  الخصائــص هــي بل
تتفــاوت معــدالت  التــي  األورويب  اإلقليــم 
الدخــل بهــا )انظــر الشــكل 10(. ويبعث هذا 
األمــر عىل القلـــق بشـــكل خــاص ألن إقليمي 
جنــوب رشق آســيا وغــرب املحيـــط الهــادئ 
مـــن األقاليــم التــي يعرف فيهــا ارتفاع نســبة 
الوفيــات الناجمــة عـــن تصادمــات الدراجات 
الناريــة، بينــام تعــد نســبة الوفيــات الناجمــة 
ــي  ــني راكب ــرق ب ــىل الط ــات ع ــن التصادم ع
الدراجــات الناريــة يف إقليـــم األمريكتني مـــن 
النســب اآلخــذة يف الزيــادة – إذ ازدادت مــن 
15٪ إىل 20٪ بــني عامــي 2010 و2013. يؤرش 
انخفــاض عــدد البلــدان التــي تســتويف أفضــل 
ــذه  ــوذ يف ه ــني الخ ــأن قوان املامرســات بش
األقاليــم إىل الحاجــة لقوانــني أقــوى بكثــري يف 

معظــم أنحــاء العــامل. 

ورغــم أن إنفــاذ القوانــني هــو أمــر جوهــري 
بالنســـبة إىل فعالية القوانــني الخاصة بالخوذ، 
ــك  ــداً فقــط تصنــف إنفاذهــا لتل فــإن 68 بل
القوانــني عــىل أنــه »جيــد« )بواقــع 8 أو أكــرث 
عــىل مقيــاس مــن صفــر إىل 10(، مــا يكشــف 

الشكل 10 :
القوانني الخاصة بخوذ الدراجات النارية واملعايري الخاصة بالخوذ، حسب البلد/املنطقة

الحاجــة املاســة إىل إيــالء اهتــامم لضــامن 
ــا  ــدد وارتداءه ــار املح ــوذ للمعي ــال الخ امتث

كــام ينبغــي.

يجب أن يرتدي األطفال املسموح 
لهم مبوجب القانون بركوب الدراجات 

النارية خوذ
تنــص القوانــني الخاصــة بخــوذ الدراجــات 
الناريــة يف 46 بلــداً عــىل حــد عمــري أدىن 
ــات  ــوب الدراج ــال برك ــده لألطف ــمح عن يس
الناريــة، والذي يــرتاوح بني 3 إىل 14 ســنة. وال 
تنــص القوانــني يف البلــدان األخرى عــىل وجود 
حــد أدىن للســن، لكــن تقتــي أن يكــون 
األطفــال من راكبــي الدراجــات النارية طويي 
القامــة مبــا فيــه الكفايــة لوضــع أقدامهم عىل 
مســاند القــدم املوجــودة يف الدراجــة الناريــة. 
وبشــكل عــام، يخضــع األطفــال الذين يســمح 
لهــم بركــوب الدراجــات الناريــة مبوجــب 
املحليــة  للقوانــني  ركاب  بصفــة  القانــون 
ــىل  ــا1. فع ــوذ ومعايريه ــداء الخ ــة بارت الخاص

تشتمل الئحة األمم املتحدة رقم 22 حول خوذ الدراجات النارية أيضاً عىل   1
بند حول خوذ األطفال.

يطبق 44 بلداً متثل
1.2 مليار نسمة

قوانني خاصة بالخوذ 
تستويف أفضل املامرسات 

وتحدد معايري لها

البيانات غري متاحةيوجد قوانني ومعايري شاملة خاصة بالخوذ

ال ينطبقيوجد قوانني شاملة خاصة بالخوذ ولكن ال يوجد معايري/معايري غري معروفة

يوجد قوانني غري شاملة خاصة بالخوذ/ال يوجد قوانني 
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ســبيل املثــال، يســمح القانــون يف أســرتاليا 
للطفــل الــذي يبلــغ مــن العمــر 8 ســنوات أن 
يركــب الدراجــة الناريــة بصفتهــم راكبــاً، لكــن 
ــري  ــي املعاي ــوذة تلب ــداء خ ــه ارت ــب علي يج
الوطنيــة. إال أن الوضــع يصبــح أكــرث تعقيــداً 
يف الحــاالت التــي ال ينــص فيهــا القانــون 
عــىل حــد عمــري أدىن لراكبــي الدراجــات 
الناريــة، أو التــي يُســمح فيهــا لألطفــال الذين 
تــرتاوح أعامرهــم بــني 2 و3 ســنوات بركــوب 
الدراجــات الناريــة حيــث يعــد توفــري أغطيــة 
ــغ  ــراً بال ــار أم ــال الصغ ــرأس لألطف ــة لل واقي
الصعوبــة ولعــدة أســباب، منهــا أن حجــم 
رأس اإلنســان وشــكله يتطــوران برسعــة خالل 
الســنوات األربــع األوىل مــن العمــر )30(. ويف 
هــذا الســياق، وضعــت بعــض البلــدان يف 
ــام  ــة فيتن ــيا )وخاص ــوب رشق آس ــم جن إقلي
وماليزيــا التــي تســتخدم فيهــا الدراجــات 
الناريــة بشــكل كبري كمركبــة للعائلــة(، معايري 
وطنيــة تتعلــق بخــوذ األطفــال، بينــام تعكف 
ــة  ــة كيفي ــىل دراس ــم ع ــرى يف اإلقلي دول أخ

معالجــة هــذه املســألة.

يتعني بذل مزيد من الجهود لجمع 
البيانات حول معدالت ارتداء الخوذ

البيانــات  جمــع  البلــدان  عــىل  يتعــني 
املنتظمــة عــن معــدالت ارتــداء الخــوذ، إذا 
مــا أرادت تقييــم فعاليــة الجهــود املبذولــة 

لزيــادة اســتعامل الخــوذ. ميتلــك أقــل مــن 
ــذا  ــاركة يف ه ــدان املش ــف )41٪( البل نص
املســح مثــل هــذه البيانــات، ويف الكثري من 
البلــدان التــي تجمــع هــذه البيانــات، يتــم 
ــة، وهــو  ــا باســتخدام طــرق مختلف جمعه
ــات مــع مــرور  ــذي يجعــل املقارن األمــر ال

الوقــت وبــني األقاليــم أمــراً مســتحيالً.

االسرتاتيجيات الواعدة األخرى التي 
تحمي راكبي الدراجات النارية

يف الوقــت الــذي يتنــاول فيــه هــذا التقرير 
ــالً  ــا عام ــط باعتباره ــوذ فق ــوع الخ موض
حاســامً لســالمة راكبــي الدراجــات النارية، 
تتزايــد البيّنــات حــول تدابــري أخــرى ميكــن 
أن تعــزز الســالمة لــدى هــذه الفئــة مــن 
مســتخدمي الطــرق. فعــىل ســبيل املثــال، 
أظهــر إلــزام تزويــد جميــع الدراجــات 
 ،)ABS( الناريــة بأنظمــة املكابح املتطــورة
ــراً،  ــاد األورويب مؤخ ــدث يف االتح ــام ح ك
إمكانيــة التخفيف مــن اإلصابات وانخفاض 
التكلفــة. كــام يعــد إنشــاء ممــرات حرية 
الســتخدام الدراجــات الناريــة، وإلزامهــا 
بتشــغيل األضــواء النهاريــة، التــي تزيد من 
ــة  ــب الدراج ــن لراك ــة اآلخري ــدرة رؤي مق
الناريــة، اســرتاتيجيتان فعالتــان للحــد مــن 
ــس  ــتخدام املالب ــد اس ــام يع ــات. ك اإلصاب

الواقيــة اســرتاتيجية واعــدة أيضــاً.
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ميكن أن تحد القوانني املتعلقة بوضع 
حد ملستوى تركيز الكحول يف الدم من 

التصادمات عىل الطرق
تزيــد القيــادة تحــت تأثــري الكحــول مــن 
احتــامل وقــوع تصادمــات عــىل الطــرق فضالً 
ــرض  ــاة أو التع ــبب بالوف ــامل التس ــن احت ع
إلصابــة خطــرية )21(. يبــدأ الخطــر عنــد 
مســتويات منخفضــة جــداً مــن اســتهالك 
ــادة  ــع زي ــري م ــكل كب ــع بش ــول ويرتف الكح
ــاة  ــر وف ــد خط ــول. يزي ــاول الكح ــبة تن نس
يــرتاوح مســتوى تركيــز  الذيــن  الســائقني 
الكحــول يف الــدم لديهــم بــني 0.02 غ/دل 
و0.05 غ/دل بثالثــة أضعــاف عــىل األقــل 
عنــد التعــرض لتصــادم. ويزيــد هــذا الخطــر 
إىل ســت مــرات عــىل األقــل إذا كان مســتوى 
ــني 0.05  ــم ب ــدم لديه ــول يف ال ــز الكح تركي
غ/دل و0.08 غ/دل، ويرتفــع باطــراد فــوق 
تحــت  القيــادة  ترتبــط   .)31( غ/دل   0.08
أخــرى  بســلوكيات  أيضــاً  الكحــول  تأثــري 
عــىل الطريــق تنطــوي عــىل خطــر كبــري 
مثــل الرسعــة أو عــدم اســتخدام أحزمــة 

األمــان )32(.

وتَُعــد الترشيعــات املتعلقــة بالقيــادة تحــت 
ــة  ــع عملي ــق م ــي ترتاف ــول، والت ــري الكح تأث
إنفــاذ واضحــة وسيعــة بعــد َســن تلــك 
مــن  للحــد  فعالــة  وســيلة  الترشيعــات، 
التصادمــات عــىل الطــرق املتعلقــة بالقيــادة 
تحــت تأثــري الكحــول. ميتلــك 176 بلــداً )أي 
98٪( مــن البلــدان التــي شــملها هــذا التقرير 
قوانــني وطنيــة نافــذة تتعلــق بالقيــادة تحت 
ــه  ــا مجموع ــني م ــول، إال أن قوان ــري الكح تأث
ــدان تســتند  ــك البل ــن تل ــط م ــداً فق 134 بل
عــىل حــدود تركيــز الكحــول يف الــدم )أو مــا 
يعادلهــا مــن تركيــز الكحــول يف النفــس(. 
ميتلــك 84 بلــداً )أي 47٪( قوانــني تتعلــق 
ــداً  ــع ح ــول تض ــري الكح ــت تأث ــادة تح بالقي
ــل  ــتوى أق ــد مس ــول عن ــز الكح ــىل لرتكي أع
مــن أو يســاوي 0.05 غ/دل لعامــة الشــعب، 
ــل  متاشــياً مــع أفضــل املامرســات. تشــيع مث
بــني  أكــرب بكثــري  القوانــني بشــكل  هــذه 
البلــدان ذات الدخــل املرتفــع )73٪( مقارنــة 

الحد من القيادة تحت تأثري الكحول

ــدان  ــدان متوســطة الدخــل )43٪( والبل بالبل
منخفضــة الدخــل )٪13(.

وهــذا يعنــي أنــه يتعــني عىل مــا نســبته ٪47 
ــق  ــني تتعل ــاذ قوان ــدان إنف ــع البل ــن جمي م
ــة  ــىل عام ــول ع ــري الكح ــت تأث ــادة تح بالقي
املامرســات.  أفضــل  إىل  اســتناداً  الشــعب، 
وحتــى يف البلــدان الثامنيــة عرش التــي تحظر 
بَســّن  يــوىص  الكحــول  تعاطــي  قوانينهــا 
قوانــني تتعلــق بالقيــادة تحــت تأثــري الكحول 
تحــدد تركيــز الكحــول يف الــدم مبــا يقــل عــن 
يعــادل 0.05 غ/دل، وهــذا موجــود يف  أو 

ــل املغــرب1. ــدان مث بعــض هــذه البل

السائقون الشباب واملبتدئون يف خطر 
أكرب

ــني خطــر  يتهــدد الســائقني الشــباب واملبتدئ
ــرق يف  ــىل الط ــات ع ــرض للتصادم ــرب للتع أك
حالــة القيــادة تحــت تأثــري الكحــول مقارنــًة 
بغريهــم مــن الســائقني األكــرب عمــراً واألكــرث 
املتزايــد  الخطــر  هــذا  دفــع   .)31( خــربة 
العديــد مــن البلــدان إىل تحديــد مســتويات 
ــذه  ــدم له ــز الكحــول يف ال أدىن لحــدود تركي
الفئــة. تســاهم القوانــني التــي تقتــي أن 
يكــون مســتوى تركيــز الكحــول يف الــدم أقــل 
ــدى الســائقني  ــن أو يســاوي 0.02 غ/دل ل م
الشــباب واملبتدئــني يف الحــد مــن التصادمات 
ــل  ــبة تص ــباب بنس ــا الش ــرض له ــي يتع الت
ــادة  ــد خطــط رخــص القي ــام تَُع إىل 24٪، بين
ــد  ــد تنطــوي عــىل تحدي ــي ق املتدرجــة، )الت
ــدم أو  ــز الكحــول يف ال مســتويات أقــل لرتكي
ــًة  ــة(، فعال ــع هــذه الفئ ــاً م ــاون نهائي ال تته
يف خفــض اإلصابــات والوفيــات الناجمــة عــن 
 .)32 ،31( الكحــول  تأثــري  تحــت  القيــادة 
يطبــق 35 بلــداً )19٪( حــدوداً لرتكيز الكحول 
يف الــدم مبقدار يقــل عن أو يســاوي 0.02 غ/
ــة املعرضــة ملخاطــر مرتفعــة. دل لهــذه الفئ

ميكن أن تشكل عملية إنفاذ قانون مينع منعاً باتاً تناول الكحول خالل   1
القيادة تحدياً. وباإلضافة إىل ذلك، تسمح بعض البلدان التي يُحظر فيها 

تعاطي الكحول مبوجب القانون بتعاطي الكحول بشكل محدود لغري 
املواطنني. وعليه، يظل من األفضل وجود قانون يتعلق بالقيادة تحت تأثري 

الكحول يستند إىل مستوى تركيز الكحول يف الدم ، حتى يف البلدان التي 
يحظر فيها القانون تعاطي الكحول.

ميتلك 34 بلداً فقط متثل
2.1 مليار نسمة قوانني 
خاصة بالقيادة تحت تأثري 
الكحول تتامىش مع أفضل 
املامرسات
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اإلطار 8
إصالح الترشيعات املتعلقة بالقيادة تحت تأثري الكحول يف والية خاليسكو يف املكسيك

يف عام 2008، وكجزء من الربنامج العاملي للسالمة عىل الطرق ملؤسسة بلومبريغ الخريية، تم تجربة مبادرة جديدة للسالمة 

عىل الطرق يف أربعة مواقع يف املكسيك، من ضمنها والية خاليسكو. ركزت املبادرة يف واحد من جوانبها عىل مساعدة الحكومة 

يف تحديد الثغرات يف الترشيعات املتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية وتوفري الدعم بهدف تسهيل إدخال تحسينات عىل هذه 

الترشيعات. وتحقيقاً لهذه الغاية، سلطت عملية مراجعة الترشيعات املتعلقة بالسالمة عىل الطرق يف خاليسكو الضوء عىل 

الحاجة إىل تعزيز القانون الخاص بالقيادة تحت تأثري الكحول، مبا يف ذلك خفض املستوى الحايل لرتكيز الكحول يف الدم والذي 

كان أعىل من أفضل املامرسات املوىص بها. 

واملرشعني  الواليات  يف  والسلطات  االتحادية  السلطات  ذلك  يف  مبا  املصلحة  أصحاب  مختلف  مع  قوية  عالقات  إقامة  وتم 

املحليني واملجتمع املدىن من أجل الدعوة إىل إحداث تغيري يف الترشيعات. واشتملت هذه الجهود عىل التاىل: تنظيم منتديات 

مفتوحة مع املجتمع املدين ووسائل اإلعالم؛ عقد اجتامعات للخرباء وجلسات إعالمية؛ عقد جلسات عمل مع السلطات املحلية 

واملرشعني من األحزاب السياسية الرئيسية.

وبعد مشاورات مكثفة بني أصحاب املصلحة عىل املستوى املحىل والوطني والدوىل، متت صياغة التوصيات املتعلقة بالترشيعات. 

ويف ترشين ثاين/نوفمرب عام 2010، تم تعديل قانون الوالية الجديد املعروف محلياً بـ“Ley Salvavdis” )»حارس الحياة/قانون 

املحافظة عىل الحياة«(، إلدراج هذه األحكام، والتي تضمنت خفض مستوى تركيز الكحول يف الدم من 0.15 غ/دل إىل 0.05 غ/

دل )متاشياً مع أفضل املامرسات الدولية(، وفرض عقوبات أكرث رصامة عىل تجاوز هذا القانون. وأظهر الرصد املستمر لعملية 

تنفيذ القانون أنه مل يحقق األثر املطلوب، بسبب تحديات تتعلق بعملية اإلنفاذ، وال سيِّام قانون 2010 عىل وجه التحديد، 

الذي مل ينص عىل إقامة نقاط تفتيش عشوائية عىل الكحول، والتي أثبتت نجاعتها يف الحد من القيادة تحت تأثري الكحول. 

خالل الفرتة الواقعة بني عامي 2010 و2012، عملت مؤسسات املجتمع املدىن ومنظامت دولية تُعَنى بالسالمة عىل الطرق مع 

صانعي السياسات للدعوة إىل تبنِّي أنظمة من شأنها السامح بإجراء اختبار عشوايئ للنفس بني السائقني، وهي العملية التي 

تكلّلت يف عام 2013 بتبني حكومة والية خاليسكو تعديالً عىل قانون 2010 ينص رسمياً عىل إنشاء نقاط تفتيش عشوائية 

لفحص نسبة تركيز الكحول لدى السائقني، والربوتوكول املطلوب لوضع هذه النقاط. كام تم استخدام مناسبة تعديل القانون 

لتغليظ العقوبات املتعلقة بالقيادة تحت تأثري الكحول. 

ورافق تعديل القانون حمالت ترويج اجتامعية ذات أثر قوي دعمت نرش األنظمة والعقوبات الجديدةأ، وأظهرت أخطار 

القيادة تحت تأثري الكحول. وبالتزامن مع عملية اإلصالح الترشيعية هذه ونرشها، بذلت جهود كبرية لبناء القدرات أيضاً من 

خالل تدريب الرشطة ودعمها إلنشاء نقاط تفتيش عشوائية فعالة لقياس مستوى تركيز الكحول بني السائقني. 

يجري حالياً رصد آثار املبادرة، إذ أظهرت النتائج عىل املدى القصري تغيريات كبرية يف نسبة الوفيات الناجمة عن القيادة تحت 

تأثري الكحول، ومعدالت التصادمات عىل الطرق يف خاليسكو بعد تنفيذ الربنامج العاملي للسالمة عىل الطرق )33(.

https://www.youtube.com/watch?v=boxRNvH5WEo&index=29&list=PL9S6xGsoqIBWAhPnNtIDoxP3OcRYqaQa0. :أ  انظر

https://www.youtube.com/watch?v=boxRNvH5WEo&index=29&list=PL9S6xGsoqIBWAhPnNtIDoxP3OcRYqaQa0


بالنظــر إىل جميــع هــذه البيانــات، يظهــر 
ــار نســمة،  ــل 2.1 ملي ــداً فقــط، متث أن 34 بل
لديهــا قوانــني وطنيــة تتعلــق بالقيــادة تحــت 
تأثــري الكحــول تســمح برتكيــز كحــول يف الــدم 
يقــل عــن أو يســاوي 0.05 غ/دل وأقــل مــن 
أو يســاوي 0.02 غ/دل للســائقني الشــباب 
ــني )انظــر الشــكل 11(. يقــع واحــد  واملبتدئ
وعــرشون بلــداً مــن هــذه البلــدان يف اإلقليــم 
األورويب، مــا يشــري إىل الحاجــة إىل توســيع 
نطــاق املامرســات الجيــدة عــىل مســتوى 
العــامل. ومــع ذلــك، تــم إحــراز تقدم منــذ عام 
ــل 287  ــدان )متث ــة بل ــت مثاني 2011، إذ قام
ــرتة بوضــع  ــون نســمة( خــالل هــذه الف ملي
قوانــني تتعلــق بالقيــادة تحــت تأثــري الكحول 

باالنســجام مــع أفضــل املامرســات.

تؤدي القيادة تحت تأثري الكحول 
بني السائقني التجاريني إىل نتائج أكرث 

خطورة
مجموعــة  التجاريــون  الســائقون  يشــكل 
ــت  ــادة تح ــص القي ــام يخ ــرى في ــة أخ هام
تأثــري الكحــول: يف الوقــت الــذي ال تبــدو فيه 
ــري الكحــول أكــرث  ــادة تحــت تأث ظاهــرة القي
ــًة  ــاري مقارن ــل التج ــائل النق ــاراً يف وس انتش

ــات  ــل الخاصــة، إال أن التصادم ــائل النق بوس
الناجمــة عــن القيــادة تحــت تأثــري الكحــول 
يف وســائل النقــل التجاريــة قــد تــؤدي إىل 
ــم  ــة حج ــراً لضخام ــورة نظ ــرث خط ــج أك نتائ
العديــد مــن وســائل النقــل التجاريــة وكتلتها، 
ــل  ــي تديرهــا رشكات النق ــك الت وال ســيِّام تل
العــام )34(. حــدد 46 بلــداً املســتوى القانوين 
بــني  الــدم  يف  الكحــول  لرتكيــز  املســموح 
الســائقني التجاريــني مبقــدار يقــل عــن أو 

يســاوي 0.02 غ/دل.

تشكل عملية إنفاذ الترشيعات الخاصة 
بالقيادة تحت تأثري الكحول أمراً بالغ 

األهمية لفعاليتها
الخاصــة  للقوانــني  القــوي  اإلنفــاذ  يعــزز 
بالقيــادة تحــت تأثــري الكحــول مــن فعاليتهــا 
ــة  واســتمراريتها )21، 31(. كــام تصبــح عملي
ــة عنــد دعمهــا بحمــالت  اإلنفــاذ أكــرث فعالي
ــني  ــني املحتمل ــل املخالف ــة تجع ــة عام توعي
للقانــون يشــعرون أنــه مــن املرجــح ضبطهم، 
مــام يــؤدي إىل انخفــاض سيــع يف عــدد 
الفحــص  عمليــات  أن  وثبــت  املخالفــني. 
العشــوايئ للنفــس ونقــاط فحــص الوعــي 
التــي تنفذهــا الرشطــة هــام مــن آليــات 

الشكل 11
قوانني القيادة تحت تأثري الكحول، حسب البلد/املنطقة

يطبق 121 بلداً اختبارات 
عشوائية للنفس من خالل 
نقاط تفتيش تقام يف 
أوقات معينة

مستوى تركيز الكحول يف الدم ≥ 0.05 غ/دل ومستوى تركيز الكحول يف الدم 
البيانات غري متاحةللسائقني الشباب/املبتدئني ≥ 0.02 غ/دل

مستوى تركيز الكحول يف الدم يرتاوح بني 0.05 و0.08 غ/دل أو مستوى 
ال ينطبقتركيز الكحول يف الدم للسائقني الشباب/املبتدئني< 0.02 غ/دل

ال يوجد قانون للقيادة تحت تأثري الكحول/القانون غري قائم عىل مستويات تركيز 
الكحول يف الدم/مستوى تركيز الكحول يف الدم <  0.08 غ/دل

يحظر القانون تعاطي الكحول
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اإلنفــاذ التــي تــؤدي إىل خفــض التصادمــات 
الناجمــة عــن القيــادة تحــت تأثــري الكحــول 
بشــكل كبــري )31، 35(1. أبلــغ 101 بلــداً عــن 
إجرائهــم فحوصــاً للنفــس عــىل نقــاط تفتيش 
يف أوقــات محــددة )خــالل فــرتات العطــالت 
عــىل ســبيل املثــال، عندمــا يكون مــن املتوقع 
انتشــار القيــادة تحــت تأثــري الكحــول بشــكل 
ــداً فحوصــات  أكــرب(، يف حــني يجــري 121 بل
عشــوائية للنفــس، وهــو إجــراء أكــرث فعاليــة 
يف الحــد مــن القيــادة تحــت تأثــري الكحــول. 
ومــع ذلــك، يصنــف 46 بلــداً فقــط إنفاذهــا 
تأثــري  تحــت  بالقيــادة  الخاصــة  للقوانــني 

ــد«.  ــه »جي الكحــول عــىل أن

اسرتاتيجيات فعالة أخرى للحد من 
القيادة تحت تأثري الكحول

ــوي عــىل  ــات أخــرى وبشــكل ق ــت آلي برهن
فعاليتهــا يف الحــد مــن القيــادة تحــت تأثــري 
الكحــول. تَُعــد أنظمــة الرتخيــص املتــدرج 
ــح  ــا من ــن خالله ــم م ــادرات يت ــادة مب للقي
مزايــا للســائقني الجــدد والشــباب بشــكل 
متــدرج وخاضــع للمراقبــة واإلرشاف عــىل 
ــامت  ــرت تقيي ــن. أظه ــن الزم ــرتة م ــدى ف م
لهــذه األنظمــة نجاحها يف خفــض التصادمات 
والوفيــات بشــكل كبــري مع اختــالف تقديرات 
ــى 60٪ )21(. تهــدف  ــني 4٪ وحت ــا ب فعاليته
هــذه األنظمــة إىل حاميــة الســائقني املبتدئني 
خــالل فرتة التعلم والســامح لهم وتشــجيعهم 
ــىل  ــادة ع ــة القي ــىل تجرب ــول ع ــىل الحص ع
الطريــق يف ظــل ظــروف منخفضــة املخاطــر 
ــد  ــادة عن ــع القي ــة، صممــت ملن وأوتوماتيكي
ــزم  ــن الكحــول. تل ــرية م ــات كب تعاطــي كمي
هــذه األنظمــة الســائق بالنفــخ يف جهــاز 
ــغيل  ــل تش ــس قبي ــص النف ــىل فح ــل ع يعم
ــاز أن نســبة  ــة، ويف حــال كشــف الجه املركب

يقتي الفحص العشوايئ للنفس توقيف السائقني بشكل عشوايئ وفحص   1
جميع الذين يتم إيقافهم. أما اختبارات الوعي فتعني إقامة نقاط تفتيش 

معينة أو حواجز عىل الطرق وفحص من يشتبه يف تعاطيهم للكحول فقط. 
ويف الوقت الذي يَعد فيه الفحص العشوايئ للنفس أكرث فعالية، إال أن 

املنهجني أظهرا قدرة عىل الحد من التصادمات عىل الطرق الناجمة عن 
القيادة تحت تأثري الكحول.

الكحــول يف النفــس أعــىل من الحد املســموح 
)ميكــن وضــع الحد املســموح عند مســتويات 
مختلفــة(، فلــن تــدور املركبــة. أثبتــت أنظمة 
منــع تشــغيل املركبــة فعاليتها يف منــع العودة 
ــن  ــخاص الذي ــني االش ــون ب ــاك القان إىل انته
ــذي  ــك ال ــون ألول مــرة أو أولئ انتهكــوا القان
تكــررت عمليــة انتهاكهــم للقانــون، كــام 
ــام بــدور هــام يف  أظهــرت قدرتهــا عــىل القي

ــل )36، 37(. ــادة التأهي ــج إع برام

هناك حاجة إىل املزيد من العمل 
لجمع البيانات حول القيادة تحت 

تأثري الكحول
ــري  ــت تأث ــادة تح ــبة القي ــاس نس ــاعد قي يس
الكحــول يف إجــاميل التصادمــات عــىل الطــرق 
البلــدان يف تقييــم أثــر الجهــود املبذولــة ملنــع 
ــن  ــات ع ــط بيان ــداً فق ــك 95 بل ــك. ميتل ذل
نســبة وفيــات تصادمــات الطــرق التــي تعزى 
إىل القيــادة تحــت تأثــري الكحــول، حيــث 
تــرتاوح بــني أقــل مــن 1٪ مــن نســبة الوفيات 
يف كوســتاريكا وســلطنة ُعــامن، وتصــل إىل 
58٪ يف جنــوب أفريقيــا2. ميكــن الحصول عىل 
هــذه البيانــات يف بعــض البلــدان مــن خــالل 
تقاريــر الرشطــة حــول التصادمــات عــىل 
الطــرق، بيــد أنــه مــن املرجــح أن تقلــل هذه 
البيانــات مــن حجــم املشــكلة ألن الرشطــة ال 
ــادة تحــت  ــا الخاصــة بالقي تجــري فحوصاته
ــن  ــرية م ــة صغ ــىل عين ــول إال ع ــري الكح تأث
الســائقني املشــرتكني يف هــذه التصادمات. ويف 
بلــدان أخــرى، يتــم فحــص جميــع الســائقني 
املشــرتكني يف التصادمــات املميتــة بشــكل 
روتينــي الكتشــاف تعاطيهــم للكحــول. وعىل 
ــار هــذا اإلجــراء نوعــاً مــن  الرغــم مــن اعتب
املامرســات الجيــدة، إال أنــه ينفــذ يف 53 بلــداً 

فقــط )٪31(.

ال تشمل هذه النسب البلدان ذات الكثافة السكانية املنخفضة جداً وذات   2
الوفيات القليلة الناجمة عن تصادمات عىل الطرق، حيث ميكن أن يعزى ما 

نسبته 100٪ من الوفيات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق إىل القيادة 
تحت تأثري الكحول.

يقوم 53 بلداً فقط بفحص 
نسبة تعاطي الكحول لدى 

السائقني الذي ميوتون يف 
تصادمات عىل الطرق 
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تَِحــدُّ أحزمــة األمــان مــن حركــة ركاب املركبــة 
ــتيت  ــالل تش ــن خ ــادم م ــوع تص ــال وق يف ح
قــوة القيــد للحــد مــن احتــامل وقــوع إصابــة 
خطــرية أو مميتــة. تعمــل أحزمــة األمــان كجزء 
مــن نظــام تقييــد الحركــة األوســع يف املركبــة، 
ــد  ــة، واملقاع ــاس الهوائي ــمل األكي ــذي يش وال
ومســاند الــرأس، وهيــكل الســيارة نفســها 

)انظــر القســم 3(.

ــر  ــن خط ــان م ــزام األم ــتخدام ح ــل اس ويقل
اإلصابــة املميتــة بــني الســائقني والراكبــني، 
ــر  ــن خط ــني 45 و50٪ وم ــرتاوح ب ــبة ت وبنس
التعــرض إلصابــات طفيفــة وأخــرى خطــرية 
بنســبة تــرتاوح بــني 20 و45٪ عــىل التــوايل. أما 
بالنســبة الســتخدام حــزام األمــان بــني الراكبــني 
معــدل  مــن  فيقلــل  الخلفيــة،  املقاعــد  يف 
التعــرض إلصابــات مميتــة وخطــرية بنســبة 
ــات  ــرض إلصاب ــر التع ــن خط ــل م 25٪، ويقل
طفيفــة بنســبة كبــرية تصــل إىل 75٪ )21(. كام 
يقلــل اســتخدام حــزام األمــان بشــكل كبــري من 
ــا يف  ــة خارجه ــذف مســتخدمي املركب خطــر ق

ــوع تصــادم. حــال وق

زيادة استخدام حزام األمان

وهنالــك عوامــل قــد تقلــل مــن معــدالت 
ــدد  ــادة ع ــل زي ــان، مث ــزام األم ــتخدام ح اس
املتاحــة  املقاعــد  املركبــة عــن عــدد  ركاب 
ــان  ــزام األم ــت ح ــاط تثبي ــود نق ــدم وج أو ع
أو العبــث يف أحزمــة األمــان، ولكــن تظــل 
الترشيعــات الخاصــة باســتخدام حــزام األمــان، 
والتــي ترتافــق بعملية إنفــاذ قوية ومســتدامة، 
آليــة فعالــة لزيــادة معــدالت اســتخدام حــزام 
األمــان)38(. كــام يعــد وضــع معايــري للمركبات 
ــان  ــة األم ــت أحزم ــاط تثبي ــن وجــود نق تضم
ــدر مــن  ــق أقــى ق ــة لتحقي اســرتاتيجية هام

ــان. ــزام األم ــتخدام ح ــادرات اس ــاح ملب النج

ما يزيد قليالً عن نصف البلدان سّنت 
قوانني جيدة تتعلق باستخدام حزام 

األمان
يبــني التقريــر إحــراز بعــض التقــدم يف البلــدان 
التــي عملــت عــىل تعديــل القوانــني الخاصــة 
باســتخدام أحزمــة األمــان. قامــت خمــس دول 
عــىل وجــه التحديــد، متثــل 36 مليــون نســمة، 
ــة  ــا الخاص ــة قوانينه ــام 2011، مبواءم ــذ ع من
تنســجم  بحيــث  األمــان  حــزام  باســتخدام 

الشكل 12
قوانني أحزمة األمان، حسب البلد/ املنطقة

البيانات غري متاحةتُطبق قوانني حزام األمان عىل جميع الركاب

ال ينطبقتُطبق قوانني حزام األمان عىل الراكبني يف املقاعد األمامية

ال توجد قوانني خاصة بحزام األمان أو تُطبق تلك القوانني عىل السائق فقط
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مــع أفضــل املامرســات. ويف الوقــت الــذي 
ــداً قوانــني وطنيــة خاصــة  ــه 161 بل ميتلــك في
ــني 105  ــان، إال أن قوان ــزام األم ــتخدام ح باس
بلــدان فقــط، متثــل 4.8 مليــار نســمة، تســتويف 
ــني  ــذه القوان ــمل ه ــات إذ تش ــل املامرس أفض
كالً مــن مــن راكبــي املقاعــد األماميــة واملقاعد 
ــدان  ــك بل ــكل 12(. متتل ــر الش ــة )انظ الخلفي
أخــرى قوانــني خاصــة بأحزمــة األمــان تُطبــق 
عــىل جميــع الــركاب، إال أن لديهــا اســتثناءات 
تضعــف القانــون: فعــىل ســبيل املثــال، تطبــق 
بعــض البلــدان قانــون حــزام األمــان فقــط عىل 
الطــرق التــي قد تســري عليهــا املركبــات برسعة 
ــه، بينــام  ــاد املســموح ب أكــرب مــن الحــد املعت
تفــرض بلــدان أخــرى اســتخدام حــزام األمــان 
داخــل املــدن أو خارجهــا فقــط. تُضعــف مثــل 
هــذه الــرشوط مــن تأثــري قانــون حــزام األمان، 
ــق  ــة بتطبي ــة املكلف ــات للرشط ــق تحدي وتخل

تلــك القوانــني. 

وترتفــع معــدالت اســتخدام حــزام األمــان من 
ــة يف  ــة والخلفي ــد األمامي ــي املقاع ــل راكب ِقبَ
عــدد مــن البلــدان ذات الدخــل املرتفع. فعىل 
ســبيل املثــال، يصــل معــدل اســتخدام حــزام 
األمــان مــن ِقبَــل راكبــي املقاعــد األماميــة إىل 

متتلك 105 بلدان متثل
4.8 مليار نسمة قوانني 
تقتيض استخدام حزام 
األمان من ِقَبل راكبي 

املقاعد األمامية والخلفية 
عىل السواء

99٪ و87٪ مــن ِقبَــل راكبــي املقاعــد الخلفيــة 
يف فرنســا. وتشــكل عمليــة إنفــاذ القانــون 
املفتــاح لتحقيــق مثــل هــذا االمتثــال املرتفــع 
للترشيعــات، ولكــن يوجــد 52 بلــداً فقــط 
ــه  ــىل أن ــني ع ــك القوان ــا لتل ــف إنفاذه تصن
»جيــد« ) 8 أو أعــىل عــىل مقيــاس مــن 0 

إىل 10(.

يقوم حوايل نصف البلدان بجمع 
بيانات حول استخدام حزام األمان

يتعــني عــىل البلــدان جمــع بيانــات منتظمــة 
ودقيقــة حــول معــدالت اســتخدام حــزام 
ــة إىل  ــري التدخــالت الهادف ــم تأث ــان لتقيي األم
ــذه  ــد ه ــان. تع ــزام األم ــتخدام ح ــز اس تعزي
البيانــات مهمــة كمــؤرش وســيط للهــدف 
اإلصابــات  مــن  الحــد  وهــو  أال  األكــرب، 
والوفيــات، كــام ميكن أن تســاهم يف اســتدامة 
ــود.  ــذه الجه ــعبي له ــيايس والش ــم الس الدع
ميتلــك 84 بلــداً فقــط بيانــات حــول معــدالت 
ــدد  ــذا الع ــان، إال أن ه ــزام األم ــتخدام ح اس
مــن البلــدان يتــوزع عــىل نحــو غــري متناســب 
بــني البلــدان ذات الدخــل املرتفــع )٪77( 
ــل )٪7  ــطة الدخ ــة ومتوس ــدان منخفض والبل

ــوايل(. ــىل الت و43٪ ع
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تتطلب حامية األطفال تثبيت مقيدات 
الحركة بشكل صحيح

أحزمــة األمــان غــري مصممــة لألطفــال وال توفــر 
لهــم الحاميــة التــي توفرهــا للبالغــني، لكــن تظــل 
ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــم م ــد حركته ــة تقيي عملي
ــم  ــن الســامح له ــار أفضــل م ــان الكب ــة أم أحزم
بالتنقــل باملركبــة دون مقيــدات حركــة. ومــع 
ــتخدام  ــن يف اس ــل يكم ــل األفض ــإن الح ــك، ف ذل
ــي تناســب أعامرهــم. يظــل  مقاعــد األطفــال الت
األطفــال املقيدة حركتهم بشــكل مالئــم يف املركبة 
أقــل عرضــة بشــكل كبــري مــن التعــرض للوفــاة أو 
اإلصابــة مقارنــة بغريهــم مــن األطفــال الذيــن ال 
يتــم تقييد حركتهــم أو األطفال الذين يســتعملون 

ــار )21(.  أحزمــة األمــان الخاصــة بالكب

وتختلــف فعاليــة نُظـُـم تقييــد حركــة األطفــال يف 
الحد مــن اإلصابة أو الوفاة حســب نــوع مقيدات 
الحركــة، إذ تحــد كــرايس األطفــال الصغــار والرضع 
)أقــل مــن عمر ســنة( املوجهــة إىل مؤخــرة املركبة 
ــبة  ــة بنس ــاة أو اإلصاب ــرض للوف ــر التع ــن خط م
90٪ مقارنــًة باألطفــال غــري مقيدي الحركــة )39(. 
ــام  ــة إىل األم ه ــال املوجَّ ــرايس األطف ــد ك ــام تح ك
ــة خطــرية مبــا يقــرب  مــن خطــر التعــرض إلصاب
ــة  ــن بأحزم ــال املقيدي ــة باألطف ــن 80٪ مقارن م
األمــان فقــط. يقــل خطــر تعــرض األطفــال الذيــن 
يجلســون يف كــرايس األمــان املرتفعــة وتــرتاوح 
أعامرهــم يف العــادة بــني 4 و10 ســنوات لإلصابــة 
يف التصادمــات بنســبة 77٪ مقارنــة باألطفــال غري 

مقيــدي الحركــة )39(.

وباإلضافــة إىل ذلــك، يَُعــد جلــوس األطفــال يف 
ــن  ــاً م ــرث أمان ــة أك ــن املركب ــي م ــد الخلف املقع
جلوســهم يف املقعــد األمامــي )21، 39(. ســّن 84 

زيادة استعامل نُظُم تقييد حركة األطفال

ــد  ــال يف املقاع ــوس األطف ــع جل ــني متن ــداً قوان بل
األماميــة للمركبــة، إذ تحظر معظم هــذه القوانني 
جلــوس األطفــال يف املقاعــد األماميــة للمركبــة يف 
ــة  ــن معين ــن س ــل ع ــم تق ــت أعامره ــال كان ح
)مــن 10 إىل 12 ســنة يف العــادة( أو كان طولهــم 
يقــل عــن حــد معــني )مــن 135 إىل 150 ســم يف 

العــادة(. 

تقــي  التــي  الترشيعــات  تكــون  أن  وميكــن 
باســتعامل كــرايس وأحزمة األطفــال وســيلًة فعالًة 
لزيــادة اســتخدامها وتقليل اإلصابــات)21(. وبينام 
ميتلــك 96 بلــداً قوانينــاً خاصــة بكــرايس وأحزمــة 
األطفــال، إال أن 85 بلــداً فقــط تســتند فيهــا مثــل 
هــذه القوانــني إىل معايــري العمــر أو الــوزن أو 
ــامً  ــالً مه ــر عام ــذا األم ــكل ه ــث يُش الطــول حي
يف تحقيــق الفعاليــة املطلوبــة. يوجــد مثــل هــذا 
القانــون يف معظــم البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، 
بينــام يســتند قانــون كــرايس وأحزمــة األطفــال يف 
ــل إىل  ــطة الدخ ــة ومتوس ــدان منخفض ــث البل ثل

واحــد أو أكــرث مــن هــذه املعايــري.

وينعــدم وجــود القوانــني الخاصة بكــرايس وأحزمة 
ــم يف  ــض األقالي ــوظ يف بع ــكل ملح ــال بش األطف
العــامل: إذ ميتلــك بلــد واحد فقــط يف إقليم جنوب 
رشق آســيا وهــو تيمــور الرشقيــة ودول/مناطق يف 
ــان واململكــة العربيــة  إقليــم رشق املتوســط )لبن
الســعودية والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( قوانني 

خاصــة بكــرايس وأحزمــة األطفــال.

خلــص هــذا التقريــر إىل رضورة وجــود معياريــن 
ــات  ــأن الترشيع ــات بش ــل املامرس ــتيفاء أفض الس
الخاصــة بكــرايس وأحزمــة األطفــال؛ هــام: وجــود 
قانــون يفرض قيــوداً عــىل عمر األطفال الجالســني 

اإلطار 9
)ISOFEX( مواجهة تحدي استخدام كرايس وأحزمة األطفال: آيزوفيكس

وجدت دراسة أجراها االتحاد األورويب عام 2011 أن متوسط سوء استخدام كرايس وأحزمة األطفال كان 65٪، مبا يؤكد أنه 

ال يتم تقييد حركة الكثري من األطفال بشكل صحيح يف املركبات )40(. تم تطوير نظام »آيزوفيكس« )ISOFIX( للحد من 

سوء استخدام كرايس وأحزمة األطفال وجعلها أكرث فعالية. غري أنه تم إحراز مزيد من التقدم عام 2013 مع اعتامد الئحة 

جديدة لألمم املتحدة حول كرايس وأحزمة األطفال التي تتوافق مع نظام »آيزوفكس« )i-size(. وتهدف هذه الالئحة إىل 

زيادة تسهيل استخدام كرايس وأحزمة األطفال، ويف نفس الوقت زيادة مستوى السالمة. وإىل حني تعميم هذا النظام، فإن 

لدى بعض البلدان أنظمة محلية »لفحص كرايس األطفال يف املركبة« لتقديم نصائح مجانية حول الطريقة الصحيحة لتثبيتها.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp29grsp/GRSP-56-27e.pdf :انظر
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يف املقعــد األمامــي أو أوزانهــم أو طولهــم، وقانون 
وطنــي خــاص بكــرايس وأحزمــة األطفــال يرتكــز 
إىل عمــر الطفــل أو طولــه أو وزنــه. وعنــد النظــر 
ــر أن 53  ــني التقري ــاً، يب ــن مع ــن املعياري إىل هذي
ــداً فقــط، أو مــا ميثــل 17٪ فقــط مــن ســكان  بل
العــامل، تســتوفيهام )انظــر الشــكل 13(. إال أن 
هنالــك تقدمــاً يتــم إحــرازه، إذ عملــت ســبع 
ــمة،  ــون نس ــل 101 ملي ــدان، متث ــذه البل ــن ه م
عــىل مواءمــة قوانينهــا الخاصــة بكــرايس وأحزمــة 
األطفــال مــع أفضــل املامرســات خــالل الســنوات 

الثــالث املاضيــة.

يظل االمتثال للقوانني الخاصة بكرايس 
وأحزمة األطفال متدنياً

رغــم دور الترشيعــات الهــام يف زيــادة اســتعامل 
كــرايس وأحزمــة األطفــال، إال أن تحقيــق االمتثــال 
للقوانــني الخاصــة بكــرايس وأحزمــة األطفــال 
ــل  ــدان ذات الدخ ــى يف البل ــاً، حت ــكِّل تحدي يش
املرتفــع. فعــىل ســبيل املثــال، يســتعمل 75٪ مــن 
األطفــال، الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ســنة و4 
ســنوات يف اململكــة املتحــدة، كــرايس وأحزمــة 
مناســبة، لكــن تقــل هــذه النســبة بشــكل كبــري 
بــني األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 5 
و9 ســنوات)41(. وقــد أظهــرت الدراســات التــي 
أجريــت يف عدد مــن البلــدان ذات الدخل املرتفع 
أنــه، ويف نســبة كبرية مــن املركبــات، مل يتم تركيب 

لدى 53 بلداً متثل
1.2 مليار نسمة قوانني 
خاصة بكرايس وأحزمة 
األطفال تستويف أفضل 

املامرسات

الشكل 13
البلدان التي تستويف معايري أفضل املامرسات الخاصة بقوانني كرايس وأحزمة األطفال

ــكل  ــتخدم بش ــال ومل تس ــة األطف ــرايس وأحزم ك
ــري  ــتعامل غ ــت واالس ــوء التثبي ــدُّ س ــح. يح صحي
الصحيــح لكــرايس وأحزمــة األطفــال مــن فعاليتهــا 
عــىل نحــو خطــري. كــام قــد تشــكل كلفــة كــرايس 
وأحزمــة األطفــال عائقاً أمــام الكثري مــن العائالت، 
ورمبــا ميثل ذلــك تحديــاً لفعالية الترشيعــات. ويف 
الوقــت الــذي يتســم فيــه إنفــاذ القوانــني الخاصة 
بكــرايس وأحزمــة األطفــال بالضعــف، يف كثــري من 
ــداً فقــط  ــر أن 22 بل ــان، وجــد هــذا التقري األحي
تصنــف إنفاذهــا ملثــل هــذه القوانــني عــىل أنــه 
»جيــد« )8 أو أعــىل عــىل مقيــاس مــن 0 إىل 10(.

ــود  ــذل جه ــني ب ــال للقوان ــادة االمتث ــي زي وتقت
ــالل  ــن خ ــات، م ــذه التحدي ــة ه ــة ملعالج إضافي
تســهيل القــدرة عــىل الوصــول وإىل توزيــع كرايس 
ــح،  ــتخدام الصحي ــم االس ــال، ودع ــة األطف وأحزم
ومعالجــة القضايا املتعلقــة بالقدرة عــىل الوصول 
لكــرايس وأحزمــة األطفــال وكلفتهــا )42، 43(. يَُعد 
التثقيف املجتمعي وبرامج التوزيــع وبرامج إعارة 
كــرايس األطفــال يف مستشــفيات الــوالدة، وبرامــج 
القســائم لتشــجيع رشاء كــرايس األطفــال مدعومة 
الســعر، وبرامــج التحقــق مــن التثبيــت الصحيــح 
لكرايس وأحزمــة األطفال، من االســرتاتيجيات التي 
أظهــرت نتائج واعــدة يف العديد من البلــدان ذات 
ــني  ــاذ القوان الدخــل املرتفــع )43، 44(. يظــل إنف
الخاصة بكــرايس وأحزمــة األطفال مهــامً لنجاحها، 

يوجد قانون يفرض استعامل كرايس وأحزمة األطفال عىل أساس العمر/ 
البيانات غري متاحةالوزن/ الطول ومينع األطفال من الجلوس يف املقاعد األمامية

يوجد قانون يفرض استعامل كرايس وأحزمة األطفال عىل أساس العمر/ الوزن/ الطول أو قانون 
خاص بكرايس وأحزمة األطفال يقرتن بفرض قيود عىل جلوس األطفال يف املقاعد األمامية

ال ينطبق

ال يوجد قانون خاص بكرايس وأحزمة األطفال/ ال يستند هذا القانون إىل العمر/ 
الوزن/ الطول وال يوجد قيود مفروضة عىل الجلوس يف املقاعد األمامية
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ولكــن مــن املهم أيضــاً تطبيق الدروس املســتفادة 
مــن البلــدان ذات الدخــل املرتفــع حــول تعزيــز 
اســتعامل كرايس وأحزمة األطفال، بهدف التطبيق 
الكامل للقوانــني وبدرجة أسع، خاصــًة مع ازدياد 
عــدد البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل التــي 
تعتمــد قوانــني تتعلــق بكــرايس وأحزمــة األطفــال 

تنســجم مــع املامرســات الجيدة.

ــة  ــني الخاص ــر القوان ــم أث ــة تقيي ــزداد عملي وت
نظــراً  تعقيــداً  األطفــال  وأحزمــة  بكــرايس 
ــات  ــك بيان ــي متتل ــدان الت النخفــاض عــدد البل
ــال،  ــة األطف ــرايس وأحزم ــتعامل ك ــة باس خاص
حســب الفئــة العمريــة، إذ ميتلــك 25 بلــداً 
فقــط بيانــات حــول معــدالت اســتعامل كــرايس 

وأحزمــة األطفــال.
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اإلطار 10
يعرِّض ضعف القوانني يف أكرب 10 دول يف العامل من ناحية تعداد السكان أرواح 4.2 مليار إنسان للخطر

يصل تعداد سكان أكرب 10 دول يف العامل من حيث عدد السكان إىل ما يقرب من 4.2 مليار نسمة، وتستأثر بـ 56٪ من الوفيات 

الناجمة عن التصادمات عىل الطرق يف العامل )703,000(. ال ميلك أي من هذه البلدان قوانني خاصة بجميع عوامل الخطر 

الخمسة تتامىش مع أفضل املامرسات أ. ولو عملت جميع هذه البلدان عىل مواءمة قوانينها الخاصة بالسالمة عىل الطرق 

مبا يتامىش مع أفضل املامرسات، وعملت عىل إنفاذها بشكل كاٍف، لكان هنالك إمكانات هائلة إلنقاذ األرواح والحد من 

اإلصابات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق. وعالوًة عىل ذلك، سيساهم هذا األمر يف قطع شوط طويل نحو تحقيق الخفض 

املستهدف يف عدد الوفيات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق واملحدد يف أهداف التنمية املستدامة.

يظهر تحليل للترشيعات املوجودة يف هذه البلدان )انظر الشكل 14( ما يىل:

• ال يستويف أي من هذه البلدان العرشة املعايري الخاصة بأفضل املامرسات حول عوامل الخطر الخمسة؛	

• ال يستويف أي من هذه البلدان ترشيعات تتامىش مع أفضل املامرسات حول الرسعة؛	

• يستويف بَلَدان فقط، ميثالن 1.6 مليار نسمة، املعايري الخاصة بأفضل املامرسات حول القيادة تحت تأثري الكحول؛	

• ميتلك ثالثة بلدان فقط متثل 470 مليون نسمة قوانني تستويف أفضل املامرسات حول ارتداء الخوذ؛	

• ميتلك خمسة بلدان متثل 3.1 مليار نسمة قوانني خاصة باستخدام حزام األمان تستويف أفضل املامرسات؛	

• ــال تســتويف 	 ــني خاصــة بكــرايس وأحزمــة األطف ــدان الـــ10 قوان ــون نســمة مــن البل ــالن 340 ملي ــدان فقــط ميث ــك بَلَ ميتل

ــات. ــل املامرس أفض

تم تحليل البلدان التي وضعت ترشيعاتها حول عوامل الخطر عىل املستوى ما دون الوطني وفقاً ملا إذا كان مستوى اختصاص هذه الترشيعات املوضوعة  أ 
عىل املستوى ما دون الوطني توافق معايري محددة أم ال. ملزيد من املعلومات حول هذا، راجع املالحظة التوضيحية رقم 1.

الشكل 14
أكرب 10 دول من ناحية عدد السكان والترشيعات املتامشية مع أفضل املامرسات

الرسعة
القيادة تحت 
ارتداء الخوذتأثري الكحول

استخدام حزام 
األمان

كرايس وأحزمة 
األطفال

    الصني

     الهند

     الواليات املتحدة

     إندونيسيا

     الربازيل

     باكستان

     نيجرييا

     بنغالديش

     االتحاد الرويس

     اليابان
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باتت القيادة تحت تأثري املواد املخدرة 
واحدة من املشكالت الناشئة يف 

موضوع السالمة عىل الطرق
بينــام يتوفــر قــدر كبــري مــن املعلومــات حول 
حجــم املشــاكل املرتبطــة بالقيــادة تحــت 
ــادة  ــري املض ــة التداب ــول، وفعالي ــري الكح تأث
ذات الصلــة، فإنــه ال يعــرف إال القليــل حــول 
القيــادة تحــت تأثــري املنشــطات األخــرى. 
وحتــى اآلن، ال توجــد تقديــرات عامليــة حــول 
الوفيــات الناجمــة عــن القيــادة تحــت تأثــري 
املــواد املخــدرة أو معــدل انتشــار هــذا النوع 
مــن القيــادة، ســواء عــىل الصعيــد العاملــي أو 
ــد  ــك، أدى اإلدراك املتزاي ــع ذل ــي. وم اإلقليم
ملشــكلة القيــادة تحــت تأثــري املــواد املخــدرة 
ــن  ــال م ــذا املج ــىل ه ــز ع ــادة الرتكي إىل زي
ِقبَــل صانعــي سياســات الســالمة عــىل الطرق 

والباحثــني يف هــذا املجــال )45(.

هنالــك مجموعــة متنوعــة وواســعة مــن 
ــلوك  ــىل س ــلباً ع ــر س ــي تؤث ــطات الت املنش

الســائق وتشــمل التــايل:
• ــورة 	 ــدرة املحظ ــواد املخ ــن امل ــد م العدي

)مثــل الحشــيش والكوكايــني(؛

الحد من القيادة تحت تأثري املواد املخدرة

• املنشــطات النفســانية التأثري1واملســكنات 	
)مثــل  طبيــة  بوصفــة  تــرف  التــي 
األفيونيــات(؛ وأشــباه  البنزوديازيبينــات 

• منشــطات نفســانية التأثري جديــدة تدخل 	
السوق2. 

• تتفــاوت تأثــريات هــذه املــواد عىل ســلوك 	
ــىل  ــادم ع ــرض لتص ــر التع ــائق وخط الس
ــادة  ــب امل ــري، وبحس ــكل كب ــق بش الطري
ــت  ــّوي، جمع ــل تل ــر تحلي ــها. وأظه نفس
ــة،  ــن 66 دراس ــات م ــه معلوم ــن خالل م
وجــود زيــادة يف خطــر وقــوع تصــادم 
عــىل الطريــق عنــد تعاطــي 11 نوعــاً مــن 

ــا )46(. ــم اختباره ــة ت ــة مختلف أدوي

صعوبات التصدي ملشكلة القيادة 
تحت تأثري املواد املخدرة 

ــادة  ــن القي ــد م ــة للح ــود الهادف ــر الجه تتأث
ــواد املخــدرة بحجــم الخــربة  ــري امل تحــت تأث
املكتســبة حــول هــذه املوضــوع، وبشــكل 

املنشط هو أي مادة كيميائية تعمل عىل إحداث تغيري يف وظيفة الدماغ   1
وتؤدي إىل تغيريات يف التصور أو اإلدراك أو الوعي.

املنشطات الجديدة يف سوق الدواء العاملي هي مواد ال تخضع لرقابة دولية   2
ولكنها تحايك آثار املواد الخاضعة للرقابة. قد تشكل هذه املواد مخاطر 

جسيمة عىل الصحة والسالمة العامة)45(.
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اإلطار 11 
الترشيعات الخاصة بالقيادة تحت تأثري املواد املخدرة يف اململكة املتحدة

يف عام 2012، أعلنت حكومة اململكة املتحدة عن جرمية جديدة فيام يتعلق بالقيادة تحت تأثري عقاقري خاضعة للمراقبة يف 

حال كانت مستويات هذه العقاقري يف جسم اإلنسان أعىل من الحد املقبول. كان الهدف من هذه الخطوة تقليل النفقات 

والجهد والوقت الذي يتم إهداره يف املالحقات القضائية التي تفشل بسبب صعوبات تتعلق بالقدرة عىل إثبات أن عقاراً 

معيناً كان سبباً يف اعتالل السائق.

بعد صدور تقرير من لجنة من الخرباء ومشاورات حول القيادة تحت تأثري املواد املخدرة، قررت الحكومة اتخاذ اإلجراءات 

التالية: 

• اتباع نهج يقي بعدم السامح نهائياً بتعاطي 8 عقاقري هي األكرث ارتباطاً باالستخدام غري املرشوع مثل الكوكايني؛	

• اتباع نهج قائم عىل مخاطر السالمة عىل الطرق تجاه 8 عقاقري هي األكرث ارتباطاً باالستخدامات الطبية مثل امليثادون؛	

• اتباع نهج منفصل خاص باألمفيتامني يوازن بني االستعامل املرشوع لهذه املادة لألغراض الطبية وإساءة استخدامها.	

يف 2 آذار/مارس 2015، أضيفت مثانية عقاقري ترُصف بوصفة طبية عامة ومثاين مواد مخدرة غري مرشوعة إىل اللوائح الجديدة 

التي دخلت حيز التنفيذ يف إنكلرتا وويلز. دخلت الالئحة الخاصة باألمفيتامينات حيز التنفيذ يف 14 نيسان/أبريل 2015.

https://www.gov.uk/government/collections/drug-driving#table-of-drugs-and-limits:انظر

ــن  ــج م ــىل مزي ــوي ع ــا تنط ــادة م ــري، وع كب
القوانــني واإلنفــاذ والوقايــة األوليــة )45، 47(. 
تعقيــداً  أكــرث  الوضــع  يظــل  ذلــك،  ومــع 
بخصــوص القيــادة تحت تأثــري املــواد املخدرة 

ــة: ــباب التالي لألس

• يشــمل مصطلح »العقاقري« مجموعة واسعة 	
مــن املــواد، بعضهــا غــري مــرشوع ولكــن 
تســتخدم عىل نطــاق واســع، وأخــرى ترف 
بوصفــة طبيــة ويتــم رشاؤها وأخذها بشــكل 
مــرشوع، بينــام يتــم رشاء البعض اآلخــر منها 

دون الحاجــة لوصفــة طبيــة.

• ــد عمليــة كشــف مســتويات املنشــطات 	 تَُع
ــن  ــف ع ــن الكش ــداً م ــرث تعقي ــها أك وقياس
تعاطــي الكحــول مــن خــالل فحــص النفــس، 
ــدم  ــن ال ــات م ــذ عين ــب األوىل أخ إذ تتطل
أو البــول أو اللعــاب. كــام تتطلــب توفــر 
مســتويات متطورة مــن الخربة لــدى الرشطة 
ــارات. ــراء االختب ــالالت وإج يف كشــف االخت

• التســبب 	 يف  العقاقــري  دور  إثبــات  يعــد 
تعقيــداً  أكــرث  الطــرق  عــىل  بتصادمــات 
ــار  ــوع العق ــىل ن ــد ع ــن الكحــول، ويعتم م
املســتخدم. كــام تزيــد حقيقــة أن أنــواع 
مختلفــة مــن العقاقــري تبقــى يف مجــرى 
الــدم لفــرتات مختلفــة مــن الزمــن، مــن 
تعقيــد القــدرة عــىل الربــط بني وجــود هذه 
العقاقــري يف الجســم، وخطــر التســبب يف 

تصــادم.

• مــن شــأن عــدم وجــود بيّنــات علميــة عــىل 	
ــار يف الجســم،  ــني مســتويات العق ــط ب الراب
واالعتــالالت، وخطر التســبب بتصــادم نتيجة 
تعاطــي الكثــري مــن العقاقــري، أن يجعــل من 
الصعــب وضــع حــدود معينــة ملســتوى كل 

مــادة.

تعمل البلدان عىل َسن ترشيعات 
تتعلق بالقيادة تحت تأثري املواد 

املخدرة استناداً إىل البّينات املتزايدة
نتيجــًة لهــذه العوامــل املعقــدة، تفتقــر 
ــادة  ــدان الخاصــة بالقي ــني معظــم البل قوان
تحــت تأثــري املــواد املخــدرة، وبشــكل كبــري، 
ــة تشــبه املســتويات  ــس موضوعي إىل مقايي
ويف  الــدم.  يف  الكحــول  لرتكيــز  املحــددة 
ــداً )٪93  ــه 159 بل ــذي ميتلــك في الوقــت ال
مــن البلــدان التــي تــم تقييمهــا( ترشيعــات 
وطنيــة تحظــر القيــادة تحــت تأثــري املــواد 
املخــدرة، إال أن معظــم هــذه الترشيعــات ال 
تعــرّف مــا هــي املــواد التــي تعــد مخــدرة، 
يف حــني تتغلــب بعــض البلدان عىل مشــكلة 
إدراج مــواد معينــة يف قوانينهــا بالقيــادة 
تحــت تأثــري املــواد املخــدرة من خــالل عدم 
الســامح بحيــازة املــواد املخــدرة أو تعاطيها، 
ــني ذات  ــز القوان ــق تعزي ــن طري ــك ع وذل
الصلــة بهــذا األمــر بكل بســاطة. ومــع ذلك، 
يضــع عــدد قليــل مــن البلــدان قامئــة باملواد 
املمنوعــة ضمــن قوانــني املــرور لديهــا مثــل 
لكســمربغ، التــي تحظــر القيادة تحــت تأثري 
 )THC الحشــيش )ترتاهيدروكانابينــول أو
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عالج 159 بلداً مشكلة 
القيادة تحت تأثري 
املواد املخدرة من خالل 
ترشيعاتها الخاصة 
بالسالمة عىل الطرق، إال 
أنه ويف معظم الحاالت 
تكون هذه القوانني 
غامضة ما يحد من 
فعاليتها

واملورفــني  وامليثامفيتامــني  واألمفيتامــني 
ــدان  ــض البل ــت بع ــام توجه ــني. ك والكوكاي
األخــرى نحــو وضــع حــدود لوجــود العقاقري 
يف الجســم، وتــم بالفعــل تحديد مســتويات 
مــن شــأن تجاوزهــا زيــادة خطــر التســبب 
بتصــادم )انظــر اإلطــار رقــم 11(. تــأيت هذه 
ــف  ــّوي آن ــل التل ــاً للتحلي االســرتاتيجية وفق
الذكــر، والــذي أوىص مبــا يــي: وضــع حــدود 
معينة ملســتويات بعض العقاقري يف الجســم، 
حيثــام توافــرت قاعــدة علميــة متينــة تربط 
بــني مســتويات التعاطــي وخطر التســبب يف 
تصــادم عــىل الطريق؛ ونهــج موحــد الختبار 
عقاقــري محــددة؛ وإجــامع حــول أهميــة 
وضــع إجــراءات إنفــاذ ُمثــىَل تتعلــق بقوانني 
محــددة خاصــة بالقيــادة تحــت تأثــري املواد 

املخــدرة )46(.

تدريب الرشطة عىل التعرف عىل 
حاالت القيادة تحت تأثري املواد 

املخدرة وإجراء االختبارات الالزمة
عنــد تحديــد القانون ملســتوى معــني لوجود 
العقاقــري يف الجســم، ينبغــي تدريــب عنارص 
الرشطــة املكلفني بإنفــاذ القانــون عىل جمع 
عينــات مــن ســوائل الجســد الختبارهــا. أمــا 

بالنســبة للعقاقــري التــي مل يحــدد مســتوى 
معــني لهــا، فيتعــني تدريــب عنــارص الرشطة 
املكلفــني بإنفــاذ القانــون عــىل التعــرف عىل 
عالمــات تعاطــي املــواد املخــدرة وأعراضهــا، 
ــد  ــات لتحدي ــذ عين ــالل وأخ ــم االعت وتقيي
نــوع املادة املوجودة يف الجســم ومســتواها. 

العشــوائية  التفتيــش  نقــاط  وتســتخدم 
عــىل نطــاق واســع، وهــي فعالــة للحــد 
ــن  ــول، لك ــري الكح ــت تأث ــادة تح ــن القي م
نقــاط  حــول  البيّنــات  نفــس  تتوافــر  ال 
التفتيــش الخاصــة بالقيــادة تحــت تأثــري 
ــض  ــمح بع ــى اآلن. تس ــدرة حت ــواد املخ امل
ــف  ــوايئ للكش ــص عش ــراء فح ــدان بإج البل
حــني  يف  املخــدرة،  املــواد  تعاطــي  عــن 
ــص يف  ــراء الفح ــرى بإج ــدان أخ ــمح بل تس
حــال وجــود جنحــة أخــرى )مثــل الرسعة أو 
القيــادة الخطــرة( يف نفــس الوقــت. يتضــح 
أن االســتثامر يف إنفــاذ القوانــني الخاصــة 
املخــدرة  املــواد  تأثــري  تحــت  بالقيــادة 
ــري  ــادة تحــت تأث عــىل حســاب برامــج القي
ــادة  الكحــول ليــس باألمــر الفعــال ألن القي
تحــت تأثــري الكحــول تشــكل أولويــة أعــىل 
ــدان. للســالمة عــىل الطــرق يف معظــم البل
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يشكل تشتُّت االنتباه أثناء القيادة 
تهديداً خطرياً ومتزايداً للسالمة عىل 

الطرق
يف الوقــت الــذي يوجــد فيــه أنــواع مختلفــة 
ــائق1،  ــاه الس ــتت انتب ــي تش ــور الت ــن األم م
ــف  ــازة الهوات ــع يف حي ــو الرسي ــكل النم يش
الجوالــة واســتخدامها، فضــالً عــن غريهــا 
مــن التقنيــات يف الســيارة مصــدر قلــق كبــري 
لصانعــي السياســات الحكوميــة املشــاركة يف 

ــىل الطــرق. تحســني الســالمة ع

ــاً  ــوال أنواع ــف الج ــتخدام الهات ــبب اس ويس
مختلفــًة مــن تشــتت االنتبــاه، ســواء البــري 
أو الســمعي أو اإلدرايك )48، 49، 50(. تنطوي 
كتابــة الرســائل النصيــة خــالل القيــادة عــىل 
تشــتت إدرايك وعــىل فــرتات أطــول مــن 

ــدوي والبــري. التشــتت الي

االنتبــاه  تشــتت  أن  إىل  البيّنــات  وتشــري 
الناجــم عــن اســتخدام الهواتــف الجوالــة 
ميكــن أن يُضِعــف مــن مســتوى األداء خــالل 
القيــادة، يف عــدة نــواح، مثل اســتغراق وقت 
أطــول لــردة الفعــل )ال ســيِّام عنــد الحاجــة 
إىل اســتخدام املكابــح(، وضعــف القدرة عىل 
ــق،  ــح عــىل الطري ــاء يف املــرسب الصحي البق
كتابــة  يســاهم  كــام  القريــب.  والتتابــع 
ــتوى األداء  ــض مس ــة يف خف ــائل النصي الرس
ــدى  ــري، وخاصــة ل ــادة بشــكل كب ــاء القي أثن
الشــباب الذيــن يتهددهــم خطــر أكــرب )51(.

يزداد خطر التعرض لتصادم عىل 
الطريق مبقدار أربعة أضعاف عند 

التحدث يف الهاتف الجوال أثناء 
القيادة

مــن   ٪69 أن  الدراســات  إحــدى  وجــدت 
الســائقني يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــادة  ــاء القي ــة أثن ــم النقال اســتخدموا هواتفه
ــراء  ــبقت إج ــي س ــاً الت ــني يوم ــالل الثالث خ
ــت  ــام كان ــىل م ــبة أع ــي نس ــة – وه الدراس
ــا التــي تراوحــت بــني 21٪ يف  عليــه يف أوروب

تشمل هذه مشتتات »داخلية« مبا يف ذلك بعض السلوكيات التي قد تؤدي   1
إىل فقدان الرتكيز داخل املركبة )مثل التدخني وتناول الطعام(، وكذلك 

مشتتات خارجية مثل فقدان الرتكيز البري عند النظر إىل اللوحات 
اإلعالنية وغريها من اللوحات عىل جانبي الطريق.

الحد من تشتُّت االنتباه أثناء القيادة

اململكــة املتحــدة و59٪ يف الربتغــال )52(. 
ــوال  ــف الج ــتخدام الهات ــاهمة اس ــن مس لك
ــن  ــري م ــة يف كث ــري معروف ــات غ يف التصادم
ــن  ــات ع ــع بيان ــم جم ــث ال يت ــدان، حي البل
ــي  ــكل روتين ــوال بش ــف الج ــتخدام الهات اس
عنــد حــدوث التصادمــات. ويجمــع 47 بلــداً 
ــن  ــزء م ــك كج ــة، وذل ــات مامثل ــط بيان فق
التقاريــر العاديــة التــي تعدهــا الرشطــة حول 
ــر  ــداً آخ ــوم 19 بل ــني يق ــات، يف ح التصادم
بتنفيــذ دراســات مراقبــة منتظمــة للحصــول 
عــىل هــذه البيانــات. تظهــر ملحــة عامــة 
حــول البيانــات املتوفــرة أن الســائقني الذيــن 
يســتخدمون الهواتــف الجوالــة أثنــاء القيــادة 
ــة  ــدار أربع ــددون بالتعــرض لتصــادم مبق مه
أضعــاف، مقارنــًة بغريهــم مــن الســائقني 
الذيــن ال يســتخدمون هواتفهــم الجوالة. كام 
يظهــر أن عــدم اإلمســاك بالهواتــف الجوالــة 
أثنــاء التحــدث فيهــا خــالل القيادة ال يشــكل 
ــىل  ــك ع ــبب يف ذل ــري، والس ــرق جوه أي ف
األرجــح أن أكــرث أنــواع التشــتت خطــراً هــو 
التشــتت )اإلدرايك( الــذي ينطبــق عــىل كلتــا 

ــني .  الحالت

الــذي تتمحــور فيــه معظــم  ويف الوقــت 
األبحــاث التــي أجريــت حــول هــذا املوضــوع 
حــول ســائقي املركبــات ذات األربــع عجالت، 
يف  الجــوال  الهاتــف  اســتخدام  دور  بــات 
ــق  ــدر قل ــة مص ــات الناري ــات الدراج تصادم
متزايــد. ومــع زيــادة أســاطيل الدراجــات 
ــت  ــامل، بات ــن الع ــرية م ــزاء كث ــة يف أج الناري
الهاتــف  اســتخدام  انتشــار  عمليــة رصــد 
ذات  الدراجــات  ســائقي  بــني  الجــوال 
ــلوك  ــذا الس ــاهمة ه ــر مس ــني وتقدي العجلت
يف اإلصابــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل 

الطــرق تكتســب أهميــة متزايــدة )53(.

مل تتبلور بعد البّينات املتعلقة 
بالوسائل الفعالة للحد من استخدام 

الهاتف الجوال أثناء القيادة
وحتــى اآلن، ال يتوفــر إال نــزر يســري مــن 
املعلومــات حــول فعاليــة التدخــالت الهادفــة 
للحــد مــن اســتخدام الهواتــف الجوالــة أثنــاء 
القيــادة )48، 54(. ونتيجــة لذلــك، يتبــع عدد 

ميتلك 139 بلداً قوانني 
متنع مسك الهواتف 

الجوالة باليدين أثناء 
القيادة، بينام تحظر 

القوانني يف 31 بلداً آخر 
استعامل الهواتف الجوالة 
خالل القيادة بشكل كامل 
سواء باليد أو عن طريق 

السامعات
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ــه يف  ــه نجاح ــرف عن ــاً يع ــدان نهج ــن البل م
ــرى  ــة األخ ــر الرئيس ــل الخط ــة عوام معالج
ــة  ــات الناجم ــوع اإلصاب ــبب بوق ــي تتس الت
ــك 138  ــرق. ميتل ــىل الط ــات ع ــن التصادم ع
بلــداً قوانــني متنــع مســك الهواتــف الجوالــة 
باليديــن أثنــاء القيــادة، بينــام تحظــر القوانني 
يف 31 بلــداً آخــر اســتعامل الهواتــف الجوالــة 
ــادة بشــكل كامــل، بغــض النظــر  خــالل القي
ــىل  ــن أم ال. وع ــوالً باليدي ــام إذا كان محم ع
الرغــم مــن هــذه اإلجــراءات، إال أن البيّنــات 
حــول فعاليــة هــذه اإلجــراءات تظــل قليلــًة، 
بعمليــة  تتعلــق  صعوبــات  بســبب  رمبــا 
إنفــاذ الترشيعــات. ففــي هولنــدا، تــم حظــر 
اســتخدام الهواتــف الجوالــة منــذ عــام 2002 
ــر  ــأن أث ــة بش ــات متضارب ــاك بيّن ــن هن ولك

هــذا اإلجــراء )55(.

تاليــاً بعــض التدابــري األخــرى التــي يجــري 
دراســتها وتنفيذهــا عــىل املســتوى مــا دون 
الوطنــي للحــد مــن اســتخدام الهاتــف الجــوال، 

وتشــمل:
تحويــل 	• عــىل  تعمــل  للهاتــف  تطبيقــات 

ــرث  ــادة بأك ــد القي ــرد اآليل عن ــات إىل ال املكامل
مــن 10 كــم/س1

ــائق 	• ــذر الس ــيارة تح ــات يف الس ــود إضاف وج
عنــد الخــروج املفاجــئ عــن املــرسب املخصص.

إجــراءات مــن ِقبَــل صاحــب العمــل – تعالــج 	•
العديــد مــن الــرشكات اآلن مشــكلة التشــتت 
أثنــاء القيــادة بــني املوظفــني من خــالل تقييد 
ــاء  ــة أثن ــف الجوال ــتخدام الهوات ــر اس أو حظ

القيــادة.

ــامً أفضــل،  ــري تقيي ــل هــذه التداب ــب مث وتتطل
إنفــاذ  الراهنــة يف  للتحديــات  نظــراً  ولكــن 
الهواتــف  باســتخدام  الخاصــة  الترشيعــات 
الجوالــة أثنــاء القيــادة، قــد تعمل هــذه التدابري 
كاســرتاتيجيات إضافيــة فعالــة للحد من انتشــار 
ــة  ــات الناجم ــادة واإلصاب ــاء القي ــتت أثن التش

عنهــا.

من األمثلة عىل هذه التطبيقات تطبيق “Auto Reply App” الذي أطلقته   1
جمعية السالمة املرورية الهولندية. مينع هذا التطبيق الهاتف من الرنني عند 
القيادة برسعة أعىل من 10 كم/س، ويف ذات الوقت يعمل عىل إرسال رسالة 

إىل املتصل يتضمن فحواها أن السائق غري متوفر ألنه/ألنها خلف عجلة 
القيادة )55(.
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القسم الثالث
مركبات
وطرق أكرث أماناً



تفشل معظم البلدان يف تطبيق الحد 
األدىن ملعايري األمم املتحدة للسالمة 

الخاصة بالسيارات الجديدة
رافــق االســتثامرات الضخمــة يف البنيــة التحتيــة 
للطــرق عــىل مــدى العقــد املــايض، زيــادة 
سيعــة يف عــدد الســيارات عــىل مســتوى العامل 
ــادة  ــر زي ــر هــذا التقري ــع، يظه )56(. ويف الواق
يف عــدد املركبــات املســجلة املــزودة مبحــرك 
بنســبة 16٪ خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة. 
ســجل أعــىل مســتوى للنمــو يف عــدد املركبــات 
يف االقتصــادات الناشــئة يف العــامل، إذ وصــل 
عــدد مركبــات الــركاب الجديــدة عــىل الطــرق 
ــغ 67  ــايس بل ــم قي ــام 2014 إىل رق ــامل ع يف الع
مليــون مركبــة، صنــع مــا يقــرب مــن 50٪ منهــا 

ــل )57(. ــطة الدخ ــدان متوس يف بل

ــامً  ــزءاً مه ــة ج ــات آمن ــود مركب ــكل وج ويش
مــن نهــج الُنظُــم املأمونــة )انظــر صفحــة 21(، 
ــادي  ــواء يف تف ــم س ــدور حاس ــع ب ــام تضطل ك
التصادمــات أو الحــد مــن احتــامل التعــرض 

ــادم. ــوع تص ــال وق ــرية يف ح ــات خط إلصاب

يتعني عىل صانعي القرار إيالء املزيد من االهتامم لجعل املركبات 
والطرق أكرث أماناً

وعــىل مــدى العقــود القليلــة املاضية، ســاهمت 
التنظيميــة  عوامــل تجمــع بــني املتطلبــات 
ــات  ــال مركب ــيارات يف إدخ ــىل الس ــب ع والطل
آمنــة عــىل نحــو متزايــد يف العديــد مــن البلدان 
ذات الدخــل املرتفــع. ومنــذ ذلــك الحــني، باتت 
الكثــري مــن ميــزات الســالمة التــي عرفــت 
بتكلفتهــا املرتفعــة، وكان ينظــر إليهــا عــىل 
أنهــا »إضافــات« يف املركبــات الفارهــة، أقــل 
ــا  ــرض وجوده ــدان تف ــض البل ــل إن بع ــاً ب مثن
يف املركبــات )40(1. ومــع ذلــك، تــؤرش الزيــادة 
الرسيعــة يف عــدد املركبات يف البلــدان منخفضة 
ــر  ــا خط ــع فيه ــي يرتف ــل الت ــطة الدخ ومتوس
وقــوع التصادمــات إىل أقصــاه، باإلضافــة إىل 
التصنيــع واالســتخدام املتزايــد للمركبــات يف 
تلــك االقتصــادات الناشــئة، إىل الحاجــة امللحــة 
لتطبيــق معايــري حــد أدىن للمركبــات مــن ِقبَــل 

ــد. كل بل

يرجى االنتباه إىل أن هذا التقرير يركز عىل لوائح السالمة الخاصة باملركبات   1
الجديدة، عىل الرغم أنه من املهم جداً أن تشمل هذه اللوائح السيارات 

القدمية يف أساطيل املركبات املوجودة. تُطبق بعض البلدان هذه املعايري عىل 
السيارات الجديدة كخطوة أوىل ثم تطبقها عىل املركبات املوجودة مسبقاً 

عىل الطرق عىل مراحل.

يَُعد النظام اإللكرتوين 
للتحكم بالثبات فعاالً 
يف الحد من التصادمات 
وإنقاذ األرواح، إال أن 46 
بلداً فقط تطبق الئحًة 
إلزاميًة خاصة بهذا النظام

 الشكل 15
البلدان التي تطبق معايري األمم املتحدة ذات األولوية والخاصة بسالمة املركبات

ال ينطبقتستويف 7 معايري عاملية خاصة باملركبات

البيانات غري متاحةتستويف من 2 إىل 6 معايري عاملية خاصة باملركبات

ال تستويف أي معيار أو تستويف معياراً عاملياً واحداً خاصاً باملركبات 
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تختلــف اللوائــح الخاصــة بســالمة املركبــات يف 
جميــع أنحــاء العــامل، ففــي حــني تفــرض بعــض 
البلــدان أو األقاليــم متطلبــات تنظيميــة صارمــة 
للغايــة، تكــون تلــك املتطلبــات ضعيفــة أو 
معدومــة يف أماكــن أخــرى. ويف ظــل غيــاب 
ــيارات يف  ــتمر رشكات الس ــة، تس ــري املالمئ املعاي
بيــع تصاميــم قدمية مل تعــد مرشوعــة يف البلدان 
ــد  ــدة. كــام ق ــة جي ــح تنظيمي ــا لوائ ــي لديه الت
يعمــد مصنعــو املركبــات إىل عدم وضــع تقنيات 
تســاهم يف إنقــاذ األرواح يف املركبــات الجديــدة 
ــدان التــي تكــون فيهــا أنظمــة  ــاع للبل التــي تب
الســالمة ضعيفــة أو غــري موجــودة. فعىل ســبيل 
ــات  ــع املركب ــىل رشكات تصني ــني ع ــال، يتع املث
تزويــد كافــة املركبــات التــي تبيعهــا يف البلــدان 
ذات الدخــل املرتفــع بنظــام إلكــرتوين للتحكــم 
بالثبــات )ESC(، ولكــن ميكنهــا أن تبيــع نفــس 
النمــوذج إىل أســواق أخرى مــن دون وجود مثل 
ــاذ األرواح،  ــي تســاهم يف إنق ــة الت هــذه التقني
يف حــال كان البلــد املســتورد ال يطبــق الالئحــة 

الخاصــة بنظــام التحكــم اإللكــرتوين بالثبــات.

ومــع ذلك، تُبــذل الجهــود عىل املســتوى الدويل 
ملواءمــة هــذا النظام مــن اللوائح لتســهيل تبني 
أفضــل املامرســات وجعــل مامرســات مثــل عدم 
تزويــد املركبــات ببعــض التقنيات أكــرث صعوبة. 
يَُعــد املنتــدى العاملي لتنســيق اللوائــح املتعلقة 
باملركبــات1 التابــع لألمم املتحدة الهيئــة العاملية 
الرئيســية املســؤولة عــن وضــع معايــري ســالمة 
ركاب الســيارات، حيــث توفــر اللوائــح الخاصــة 
باملنتــدى إطــاراً قانونيــاً يغطــي مجموعــة مــن 
معايــري املركبــات، والتــي تقــوم الــدول األعضــاء 
يف األمــم املتحــدة بتطبيقهــا طوعاً. وميكــن اآلن 
مــن خــالل هــذا املنتــدى أن تتــم املوافقــة عــىل 
املركبــات املــزودة مبحــرك عىل نطــاق دويل دون 
الحاجــة إىل مزيــد مــن االختبــارات، رشيطــة أن 
تســتويف هــذه املركبــات لوائــح األمــم املتحــدة 
ذات الصلــة والتي تشــمل »تحمــل التصادمات« 
ــوع تصــادم(  ــد وق ــة عن ــري الحامي ــى توف )مبعن
مــن  التصــادم  )منــع  التصــادم«  و»تجنــب 
ــذا  ــرق ه ــالق( )58(. يتط ــىل اإلط ــدوث ع الح
التقريــر إىل ســبع لوائــح تنظيميــة ذات أولويــة 
للمنتــدى العاملــي لألمــم املتحــدة تطبــق عــىل 
مركبــات الــركاب. ويســلط الشــكل رقــم 15 
الضــوء عــىل البلــدان التــي تطبــق ثــالث لوائــح 

استضافت لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا هذا املنتدى  1

تعتــرب األكــرث أهميــة، فضــالً عــن البلــدان التــي 
تطبــق جميــع اللوائــح الســبع ذات األولويــة2.

تتسم عملية تطبيق املعايري الخاصة 
بحامية الركاب عند وقوع تصادم 

أمامي وجانبي بالضعف
تســاعد أهــم اللوائــح املتعلقــة بـــ »تحمــل 
التصــادم« الخاصــة باملنتــدى العاملــي يف حاميــة 
الــركاب عند وقــوع تصادمات أماميــة وجانبية3. 
عنــد إجــراء اختبــارات املحاكاة، يجــب أن تكون 
الطاقــة التــي متتصهــا دميــة االختبــار أقــل مــن 
حــد معــني حتــى تنجــح املركبــة يف االختبــارات. 
ومــع ذلــك، يتــم تطبيــق هــذه املتطلبــات 
بشــكل ضعيــف عــىل الصعيــد العاملــي حيــث 
ــم املتحــدة  ــداً )27٪( الئحــة األم ــق 49 بل يطب
ــني  ــي، يف ح ــادم األمام ــار التص ــة باختب الخاص
يطبــق 47 بلــداً )26٪( الالئحة الخاصــة باختبار 
التصادمــات ومعظــم هــذه البلــدان ذات دخــل 

مرتفــع.

يَُعد النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات 
فعاالً للغاية وينبغي أن يكون إلزامياً 

يف جميع املركبات
تَُعــد الئحــة األمم املتحــدة التي تتعلــق بالنظام 
اإللكــرتوين للتحكــم بالثبــات األكــرث أهميــة مــن 
ناحيــة تجنــب وقــوع التصادمــات. ويعمل هذا 
النظــام عــىل منــع انــزالق املركبــة وفقــدان 
ــه  الســيطرة عليهــا يف حــاالت اإلفــراط يف توجي
املركبــة أو عــدم توجيهها بشــكل كاٍف، كام يَُعد 
هــذه النظــام فعــاالً يف منــع أنــواع مختلفــة من 
التصادمــات عــىل الطــرق )تصادمــات ســيارات 
وحــوادث  األماميــة  والتصادمــات  منفــردة 
التــي تشــرتك فيهــا  االنقــالب والتصادمــات 
ــىل  ــل ع ــذي يعم ــر ال ــددة(، األم ــات متع مركب
الحــد من اإلصابــات الخطرية واملميتــة )59،60(. 
أدى نجــاح هــذا النظــام إىل قيــام العديــد مــن 
ــاً  ــه إلزامي ــع بجعل ــل املرتف ــدان ذات الدخ البل

ــع. وبشــكل سي

وعــىل الرغــم مــن هــذا، مل يلتــزم ســوى 46 بلداً 
ــم املتحــدة4  ــامل بالئحــة األم عــىل مســتوى الع

2 تعد الالئحة األوىل معيار الحد األدىن األكرث أهمية لتحمل التصادمات والثانية 
هي األكرث أهمية بالنسبة لتجنب التصادم، بينام تعد الثالثة مهمة لغري 

مستقي السيارات.

لوائح األمم املتحدة رقم 94 و95 ويقابلها يف الواليات املتحدة األمريكية   3
اختبارات FMVSS 208 و214.

الئحة األمم املتحدة رقم 13H ويقابلها يف الواليات املتحدة املتطلب رقم   4
.FM126

يستأثر املشاة مبا نسبته 
39٪ من مجموع الوفيات 

الناجمة عن التصادمات 
عىل الطرق يف اإلقليم 

األفريقي، ومع ذلك مل 
يوقِّع سوى بلد أفريقي 
واحد عىل معيار األمم 
املتحدة الخاص بحامية 

املشاة عند وقوع تصادم 
عىل الطريق 
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الخاصــة بالنظــام اإللكــرتوين للتحكــم بالثبــات 
وأغلــب هــذه البلــدان مــن الــدول ذات الدخــل 
املرتفــع. كــام أثبتــت هــذه التقنيــة نجاعتهــا يف 
املركبــات التجاريــة مثــل الشــاحنات والحافالت 
والحافــالت الصغــرية، وهو ما يــؤرش إىل إمكانية 
إنقــاذ أرواح كثــرية عنــد إدخالهــا يف كامــل 
ــم  ــن مل يت ــات. ولك ــن املركب ــامل م ــطول الع أس
اســتغالل هــذه التقنيــة عــىل الصعيــد العاملــي.

ميكن صنع املركبات بشكل يوفر حامية 
أفضل للمشاة

ــا  ــكلون م ــاة يش ــر أن املش ــذا التقري ــني ه يب
نســبته 22٪ مــن جميــع الوفيــات الناجمــة عن 
ــن  ــرب م ــا يق ــرق، أي م ــىل الط ــات ع التصادم
ــامل.  ــتوى الع ــىل مس ــنوياً ع ــاة س 275,000 وف

وتقــع أخطــر اإلصابــات عــادًة بــني املشــاة 
نتيجــة التأثــري املبــارش لالرتطــام باملركبــة أكــرث 
منــه نتيجــة الســقوط عــىل األرض. تتأثــر شــدة 
اإلصابــة بعوامــل مثــل الرسعــة ونــوع الســيارة 

ــيارة1. ــة الس ــم مقدم وتصمي

ــب، مل تدخــل ســوى بعــض  ــت قري ــى وق وحت
امليــزات القليلــة عــىل تصميــم املركبــات لحامية 
املشــاة، ولكــن تبــذل جهــود متزايــدة إلدخــال 
عنــارص يف تصميــم املركبــات من شــأنها التقليل 
ــن  ــد م ــاة و/أو الح ــدم املش ــامل ص ــن احت م
شــدة إصابــة املشــاة يف حــال وقــوع التصــادم. 
ــرث  ــدات أك ــات مبص ــد املركب ــأن تزوي ــن ش وم
ليونــة جنبــاً إىل جنــب مــع زيــادة املســافة 

1  تتأثر شدة اإلصابة أيضاً بعوامل بيولوجية.

اإلطار 12
يساهم برنامج تقييم السيارات الجديدة يف دفع املستهلكني نحو طلب مركبات أكرث أماناً

أثبتت برامج تقييم السيارات الجديدة )NCAPs( نجاحاً كبرياً يف تعزيز العرض والطلب عىل مركبات أكرث أماناً. تقوم هذه الربامج يف العادة بإجراء اختبارات التصادم عىل الدمى يف السيارات 

الجديدة لتقييم أداءها – ميثل التقييم الحاصل عىل خمس نجوم أعىل درجة. يف بعض املناطق، تعمل هذه الربامج عىل إجراء االختبارات التي تلبي لوائح األمم املتحدة، ولكنها ميكن أن تعمل 

عىل اختبار مدى األداء الذي ميكن أن تقدمه املركبة فوق الحد األدىن من املعايري. عىل سبيل املثال، ميكن اختبار أداء املركبة عند وقوع تصادم أمامي عىل رسعات أعىل من تلك املستخدمة يف 

االختبار الخاص بالئحة األمم املتحدة.

ويوجد حالياً تسعة برامج أو هيئات مامثلة لتقييم السيارات الجديدة يف جميع أنحاء العامل. وعىل الرغم من أن كل برامج تقييم السيارات الجديدة تستخدم تصنيفات النجمة لتقييم السالمة 

يف املركبة، قد ال ميثل التصنيف الحاصل عىل خمس نجوم بالرضورة نفس املستوى لسالمة املركبة يف جميع األقاليم. عىل سبيل املثال، يعني التصنيف الحاصل عىل خمس نجوم يف بعض برامج 

تقييم السيارات الجديدة أن املركبة مزودة بنظام إلكرتوين للتحكم بالثبات، أما يف األقاليم التي ال تطبق نظام التحكم اإللكرتوين بالثبات حتى اآلن، ال يتضمن تصنيف الخمس نجوم الذي متنحه 

برامج تقييم السيارات الجديدة وجود نظام تحكم إلكرتوين بالثبات يف املركبة.

وميكن أن تقوم برامج تقييم السيارات الجديدة بدور قوي يف تشجيع املستهلكني عىل اختيار مركباتهم عىل أساس استيفائها ملعايري السالمة. فعىل سبيل املثال، أجرى الربنامج األسرتايل لتقييم 

السيارات الجديدة اختبارات تصادم عىل أكرث من 490 مركبة، حيث كان للنتائج التي كانت تنرش بانتظام، دور فعال يف رفع نسبة السيارات التي تستويف معايري تصنيف الخمس نجوم الخاص 

بالربنامج. وقبل عرش سنوات، حاز ما نسبته 20٪ فقط من السيارات التي اختربها الربنامج األسرتايل لتقييم السيارات الجديدة عىل تصنيف الخمس نجوم، إال أن هذه النسبة ارتفعت لتصل إىل 

80٪ يف عام 2013. تظهر الدراسات أن خطر التعرض للوفاة يف مركبة حاصلة عىل تصنيف نجمة واحدة هو ضعف تلك الحاصلة عىل خمس نجوم، األمر الذي جعل املركبات التي تم اختبارها 

من ِقَبل الربنامج األسرتايل لتقييم السيارات الجديدة أداة قوية للعمالء تسهم يف هذا التقدم.

وأما بالنسبة لربامج تقييم السيارات الجديدة األحدث، كام هو الحال يف أمريكا الالتينية مثالً، فقد أظهرت نتائج أول برنامج لتقييم السيارات الجديدة يف عام 2010، أن مستوى السالمة يف السيارات 

األعىل مبيعاً يتخلف بـ 20 عاماً عن املستوى املوجود يف أمريكا الشاملية وأوروبا. لكن بحلول 2014، تم منح خمسة انواع جديدة تصنيف من فئة خمس نجوم وكانت أعىل بكثري من املتطلبات التنظيمية.

تدعم املنظمة العاملية لربامج تقييم السيارات الجديدة إطالق برامج اختبار جديدة يف البلدان التي تشهد منواً رسيعاً يف عدد السيارات، حيث أطلق عام 2013 مرشوع يف الهند الختبار خمسة أنواع رئيسية من 

السيارات متثل مجتمعًة حوايل 20٪ من جميع السيارات الجديدة التي بيعت يف البالد. تم اختبار األنواع الخمسة عىل رسعة )56 كم/س( وهي الرسعة املقررة من ِقَبل األمم املتحدة الختبار أثر التصادم األمامي 

وعىل رسعة أعىل بلغت 64 كم/س وهي الرسعة الخاصة بربنامج 

تقييم السيارات الجديدة. فشلت أربعة أنواع من أصل خمسة يف 

االختبار الخاص بالرسعة املحددة من ِقَبل األمم املتحدة وسجلت 

األنواع الخمسة صفر عند اختبارها عىل رسعة 64 كم/س، نتيجة 

التصميم الضعيف أو عدم وجود الوسائد الهوائية. أدت صور 

اختبارات السيارات التي أظهرت حجم الرضر واملخاطر العالية 

بوقوع إصابات تهدد حياة الركاب، إىل تطورات مهمة، إذ عرضت 

االلتزام مبعايري معينة لتحسني سالمة بعض  الرشكات املصنعة 

املركبات التي خضعت لالختبار، يف حني أفضت املناقشات مع 

الحكومة الهندية إىل تعهدات بتطبيق معايري تعادل معايري األمم 

املتحدة الختبارات التصادم األمامية والجانبية عىل مرحلتني. كام 

يجري العمل عىل تصميم برنامج محيل لتقييم السيارات الجديدة 

)يسمى برنامج بهارات لتقييم السيارات الجديدة(، والذي سيتم 

إطالقه عندما تصبح مرافق االختبار جاهزة.
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تفشل املركبات املباعة يف

80٪ من جميع 
البلدان يف استيفاء معايري 

السالمة ذات األولوية

ــة  ــزاء الصلب ــيارة واألج ــرك الس ــاء مح ــني غط ب
أســفل الســيارة وإزالــة الهياكل الجامــدة التي ال 
داعــي لهــا، الحــد مــن شــدة تأثــري التصــادم بني 
املشــاة والســيارة. تشــجع الئحــة األمــم املتحدة 
الخاصــة بحامية املشــاة عــىل تصميــم مقدمات 
الســيارات بشــكل أكــرث »رفقــاً«. ومــع ذلــك، ال 
يطبــق ســوى 44 بلــداً هــذه الالئحــة وهــي يف 
أغلبيتهــا من البلــدان األوروبيــة مرتفعة الدخل. 
ــط  ــد فق ــي واح ــد أفريق ــق بل ــع، يطب يف الواق
)جنــوب أفريقيــا( هــذا املعيــار، عــىل الرغم من 
حقيقــة أن املشــاة يســتأثرون مبــا نســبته ٪39 
مــن الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل 

الطــرق يف اإلقليــم األفريقــي.

تَُعد معايري املركبات والتجهيزات ذات 
أهمية كبرية لتحسني استعامل حزام 

األمان وكرايس وأحزمة األطفال
وتَُعــد أحزمــة األمــان وكــرايس وأحزمــة األطفــال 
فعالــة للغايــة يف إنقــاذ حيــاة مســتقي الســيارة 
ــث  ــق، حي ــوع تصــادم عــىل الطري يف حــال وق
املصنعــة  الــرشكات  قيــام  ضــامن  يشــكل 
للمركبــات برتكيــب أحزمــة األمــان والتجهيــزات 
الالزمــة لكــرايس وأحزمــة األطفــال، أمــراً حيويــاً 
للحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات 

عــىل الطــرق.

وتعمــل الالئحــة الخاصــة بحــزام األمــان والتــي 
تشــكل جــزءاً مــن لوائــح األمــم املتحــدة ملعايري 
املركبــات عــىل ضــامن تركيــب أحزمــة األمــان يف 
املركبــات عنــد تصنيعهــا وتجميعهــا، كام تضمن 
الالئحــة الخاصــة بنقطــة تثبيت حــزام األمان أن 
تصمــد نقــاط ربــط حــزام األمــان أمــام التأثــري 
الحاصــل وقــت حــدوث التصــادم، وذلــك للحــد 
مــن خطــر انــزالق الحــزام والتأكــد مــن إمكانية 
ــوع  ــال وق ــد يف ح ــن املقاع ــركاب م ــراج ال إخ
ــداً  ــق 52 بل تصــادم. ويف هــذا الخصــوص، يطب
اللوائــح الخاصــة بأحزمــة األمان ونقــاط تثبيتها. 
تقتــي الالئحــة الخاصــة بكــرايس وأحزمــة 
 ISOFIX األطفــال أن يتم تزويــد املركبة بنظــام
لتثبيــت كــرايس وأحزمــة األطفــال بهــدف تأمني 
هــذه الكــرايس واألحزمــة التــي تثبــت بشــكل 
مبــارش يف إطــار الســيارة، بــدالً مــن تثبيــت 

كــرايس األطفــال يف نفــس املــكان الــذي يثبــت 
فيــه حــزام األمــان الخــاص بالكبــار. يطبــق 48 
ــد  ــتخدام مقاع ــم اس ــي تدع ــة الت ــداً الالئح بل

1.ISOFIX

ويف الوقــت الــذي تــم فيــه إحــراز تقــدم كبــري 
خــالل العقــود األخــرية نحــو جعــل الســيارات 
ــل إلنقــاذ  ــاك مجــال هائ ــاً، يظــل هن أكــرث أمان
املزيــد مــن األرواح يف حــال عملــت الــدول عىل 
تطبيــق معايــري الســالمة الدنيــا عنــد التصنيــع 

واإلنتــاج.

ــة  ــوة هام ــي خط ــدى العامل ــح املنت ــد لوائ وتع
ــال  ــداف، وإدخ ــذه األه ــق ه ــامن تحقي يف ض
املامرســات الجيــدة يف مجــال ســالمة املركبــات، 
ــى اآلن  ــداً حت ــوى 40 بل ــتوف س ــه مل يس إال أن
ــة  ــبع ذات األولوي ــالمة الس ــح الس ــع لوائ جمي
التــي شــملتها الدراســة يف هــذا التقريــر، )والتي 
أوىص بهــا برنامــج التقييــم العاملــي للســيارات 
الجديــدة(2، واألغلبيــة الســاحقة مــن هــذه 
البلــدان هــي مــن الــدول ذات الدخــل املرتفــع. 
هنــاك تفاوتــات مقلقــة من حيــث تطبيق هذه 
اللوائــح حيــث يغيــب كل من إقليــم األمريكتني 
وإقليــم رشق املتوســط   واإلقليــم األفريقــي 
وإقليــم جنــوب رشق آســيا عــن تطبيــق هــذه 

ــح )انظــر الشــكل رقــم 15(. اللوائ

ونظراً للزيادة يف إنتاج الســيارات يف االقتصادات 
الناشــئة، فمــن املهــم أن تتخــذ هــذه البلــدان 
الجديــدة املنتجــة للمركبــات خطــواٍت لضــامن 
تلبيــة املركبات للمعايــري األساســية التي تطبقها 
البلــدان التــي يتم بيــع املركبــات إليهــا. وباملثل، 
يشــكل ضــامن التــزام جميــع البلــدان منخفضة 
ومتوســطة الدخل باللوائــح الخاصة بتلبية الحد 
ــات، أن يجعــل  ــري الســالمة يف املركب األدىن ملعاي
مــن الصعب عــىل رشكات صناعة الســيارات بيع 
األنــواع القدميــة أو عــدم تحديــد بعــض امليزات 
التقنيــة الخاصة بالســالمة. وتتحمــل الحكومات 
ــامن  ــة لض ــوات الالزم ــاذ الخط ــؤولية اتخ مس

حصــول مواطنيهــا عــىل مركبــات آمنــة.

انظر اإلطار 9، صفحة 36  1

http://www.globalncap.org :انظر  2
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تبحث البلدان ذات األداء العايل يف كيفية 
جعل النقل أكرث استدامة

ــة للطــرق مــن حجــم حركــة  ــة التحتي زادت البني
التنقــل وعــززت الكفــاءة االقتصاديــة، ولكــن كان 
ذلــك عــىل حســاب الســالمة، وخاصــًة ســالمة 
يســتخدمون  ال  الذيــن  الطريــق  مســتخدمي 
ــرث  ــن هــم األك ــزودة مبحــركات، والذي ــات م مركب
عرضــة للخطــر. ومــع تزايــد اســتخدام الســيارات 
يف جميــع أنحــاء العــامل، بــات املــيش وركــوب 
ــري  ــورة يف كث ــرث خط ــيوعاً وأك ــل ش ــات أق الدراج
مــن البلــدان. كــام بــات تداخــل حركــة املــرور يف 
ــم أن يتشــارك املشــاة  ــدان يحت ــن البل ــد م العدي
وراكبــو الدراجــات الهوائيــة الطريــق مــع املركبات 
التــي تســري برسعــات عاليــة، حيــث يتعــني عليهم 
ــة  ــع حرك ــل م ــرة والتعام ــف خط ــة مواق مواجه
ــرارات  ــاذ الق ــم اتخ ــا ت ــة. ولطامل ــرور الرسيع امل
التخطيطيــة دون إيــالء اهتــامم كاف باحتياجــات 
هــذه املجموعــات مــن مســتخدمي الطــرق. فعىل 
ســبيل املثــال، ال تشــكل مســارات الدراجــات 
ــان  ــن األحي ــري م ــة وممــرات املشــاة يف كث الهوائي
ــه،  ــت عين ــة. ويف الوق ــبكة متكامل ــن ش ــزءاً م ج
تتســبب االختناقــات املرورية الناتجة عــن االزدياد 
الرسيــع يف عــدد املركبــات بعــدم تلبيــة احتياجات 
املجتمعــات املحليــة واملتمثلــة يف النقــل والتنقــل.

آن أوان إحداث تغيريات لتحســني تنقل األشــخاص 
والبضائــع مــع أخــذ الســالمة عــىل الطــرق بعــني 
االعتبــار، إذ يتوجــب أن تأخــذ هــذه التحســينات 
يف االعتبــار، تداخــل جميــع مســتخدمي الطريــق 
وســالمتهم. وبالفعــل، يجــري حاليــاً إدخــال مثــل 
هــذه التغيــريات يف كثــري مــن البلــدان الصناعيــة 
عــىل املســتوى املحــي عمومــاً، إذ يتــم إرشاك 
املجتمعــات املحليــة لتعزيــز وســائل النقــل العام 
اآلمن ووســائل النقــل غري املزودة مبحــركات )61(.

ــز املــيش  ــة إىل تعزي ــري الرامي كــام تنســجم التداب
التحــركات  مــع  الهوائيــة  الدراجــات  وركــوب 
ــن  ــة األخــرى ملكافحــة الســمنة والحــد م العاملي
األمــراض غــري الســارية )مثــل أمــراض القلــب 
ــة.  ــاة الحرضي ــة الحي والســكري(، وتحســني نوعي
ــن أي  ــرث م ــة أك ــريات بأهمي وتتســم هــذه التغي
وقــت مىض بالنســبة للبلدان منخفضة ومتوســطة 
الدخــل، والتــي تتجــه اآلن برسعة نحو مســتويات 

جعل الطرق أكرث أماناً

أعــىل بكثــري مــن ناحيــة عــدد املركبــات وزيــادة 
ــل  ــاة تق ــاليب حي ــواء وأس ــوث اله مســتويات تل

فيهــا الحركــة.

ووجــد هــذا التقريــر أن لــدى 92 بلــداً سياســات 
تشــجع عــىل املــيش وركــوب الدراجــات الهوائيــة 
ــدان ذات الدخــل املرتفــع(،  ــا مــن البل )49٪ منه
ولكــن إذا مل تقــرتن هــذه االســرتاتيجيات بتدابــري 
أخــرى - مثــل اإلدارة الفعالة للرسعــة عىل الطرق، 
وتوفــري إجــراءات ســالمة للمشــاة والدراجــات 
ــادة يف  ــؤدي إىل زي ــن أن ت ــا ميك ــة – فإنه الهوائي
اإلصابــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطرق. 
تظهــر البيانــات الــواردة يف القســم 2 عــدم بــذل 
جهــود كافيــة للحــد مــن الرسعــات. ويف حقيقــة 
األمــر، ميتلــك 30 بلــداً فقــط مــن البلــدان البالــغ 
عددهــا 92 آنفــة الذكــر، قوانــني تحــدد الرسعة يف 
املناطــق الحرضيــة متاشــياً مــع أفضــل املامرســات 
)انظــر القســم الثــاين، صفحــة 22(. وباملثــل، 
تظهــر بيانــات مقارنــة مــن 60 بلــداً أن 82٪ مــن 
ــدد  ــي تح ــاة والت ــتخدمها املش ــي يس ــرق الت الط
فيهــا الرسعــة عنــد 40 كــم/س، أو أكــرث، ال يوجــد 
فيهــا ممــرات للمشــاة )انظــر اإلطــار 14(. وكــام 
هــو مبــني يف القســم 2، ميكــن أن تتداخــل حركــة 
املشــاة وراكبــي الدراجــات الهوائية مع الســيارات 
بشــكل آمــن نســبياً عــىل الطرقــات التــي تكــون 
عليهــا الرسعــات أقــل مــن 30 كــم/س. وميكــن أن 
تفــي مواءمــة الحــدود الدنيا للرسعــة يف املناطق 
ــة  ــق الحرضي ــاء املناط ــع أنح ــة يف جمي الحرضي
ــكال  ــادة األش ــة لزي ــة مواتي ــري بيئ ــذه إىل توف ه
غــري اآلليــة للنقــل. فعــىل ســبيل املثــال، خفضــت 
مدينــة فرايبــورغ يف جنــوب أملانيــا الحــد األقــى 
للرسعــة إىل 30 كــم/س عــىل 90٪ مــن شــوارعها 
ــن  ــة م ــعة خالي ــكنية واس ــاحات س ــرت مس ووف
الســيارات. وقــد أمثــرت هــذه االســرتاتيجية يف 
جعــل 24٪ مــن الرحــالت اليوميــة تتــم ســرياً 
عــىل األقــدام و28٪ بواســطة الدراجــات الهوائيــة 
و20٪ عــن طريــق النقــل العــام و28٪ باســتخدام 

الســيارة )62(.

وتكمــن االســرتاتيجية الرئيســية الهادفــة إىل إيجاد 
نظــام مــروري آمــن للمشــاة وراكبــي الدراجــات 
الهوائيــة يف فصــل هــذه االســتخدامات املختلفــة 
للطريــق مبــا مينــع التداخــل بــني املركبــات التــي 
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تســري برسعــة عاليــة عــىل الطريــق ومســتخدمي 
الطــرق املعرضــني للخطــر. إن اتخاذ تدابري ســالمة 
مثــل بنــاء مســارب منفصلــة للدراجــات الهوائيــة 
هــو أمــر إيجــايب، فقــد أظهــرت دراســات دامنركية 
ــي الدراجــات  ــني راكب ــا ب ــاض عــدد الضحاي انخف
الهوائية بنســبة 35٪ بعد إنشــاء مســارب منفصلة 
عــىل جوانــب الطــرق يف املناطــق الحرضيــة )2(. 
كــام يعــد فصــل مســتخدمي الطريــق مهــامً 
بالنســبة للبلــدان ذات النســب العالية مــن راكبي 
ــودة يف  ــك املوج ــيِّام تل ــة، ال س ــات الناري الدراج
إقليــم جنــوب رشقــي آســيا وإقليــم غــرب املحيط 
ــه ال ميتلــك ســوى نصــف الـــ)91(  الهــادئ. إال أن
بلــداً التــي أجــري فيهــا املســح، سياســات لفصــل 
مســتخدمي الطــرق املعرضــني للخطــر عــن حركة 

املــرور عاليــة الرسعــة.

لدى 91 بلداً فقط 
سياسات لفصل 

مستخدمي الطرق األكرث 
عرضة للخطر عن املركبات 

التي تسري برسعة عالية

اإلطار 13
تسعى منظمة »أمند« )Amend( للحفاظ عىل سالمة أطفال املدارس يف أفريقيا

يعد املشاة من األطفال من بني أكرث مستخدمي الطرق عرضًة للخطر يف الدول األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى، ويرجع هذا األمر إىل أنه يتعني عىل األطفال يف هذا اإلقليم السري عىل 

األقدام ملسافات طويلة عند التوجه إىل املدرسة مقارنًة مع أقرانهم يف األقاليم األخرى يف العامل؛ األمر الذي يجعلهم عرضة للخطر نتيجة اقرتابهم من حركة املرور عىل الطرق )63(. ومن شأن 

وضع تدابري تتعلق بالبنية التحتية وغري مكلفة نسبياً وبشكل اسرتاتيجي توفري درجة أعىل من األمان للمشاة عىل الطرق.

 ،)SARSAI( ووضعت منظمة »أمند«، وهي منظمة غري حكومية تنشط يف الدول األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى، برنامج تقييامت سالمة الحركة املرورية يف مناطق املدارس وتحسيناتها

والذي يركز عىل الحد من اإلصابات قرب املدارس االبتدائية يف املدن األفريقية الحرضية، التي يتهدد األطفال فيها خطر عال للتعرض إلصابات ناجمة عن تصادمات عىل الطرق. وعادة ما تكون 

هذه املدارس هي تلك التي يصاب أكرث من 2٪ من طالبها نتيجة تصادمات عىل الطرق يف أي سنة معينة )63 ،64(.

ويعمل هذا الربنامج عىل وضع تقييم منهجي للمناطق املحيطة باملدارس ومن ثَم يحدد التدابري املطلوبة لتحسني السالمة عىل الطرق وينفذها، مبا يف ذلك:

• إدخال تحسينات عىل البنية التحتية عىل نطاق صغري، مثل:	

- املطبات )للحد من رسعة املركبات عند نقاط مهمة(

- أعمدة اإلشارات الضوئية »الشمعات« )لفصل ممرات السري عن املركبات(

- تحسني أرصفة املشاة )حتى ال يسري األطفال عىل الطرقات(

- تغيري أماكن بوابات املدرسة )بحيث ال يخرج األطفال مبارشة إىل الطرق املزدحمة(

- وضع عالمات ممرات مشاة )لتحديد أماكن عبور الطرق لألطفال(؛

• تثبيت الفتات تحذيرية لتنبيه السائقني بوجود مدراس يف املنطقة؛	

• تثقيف األطفال واملجتمعات حول السالمة املرورية والبنية التحتية الجديدة والغرض منها.	

الحركة  سالمة  تقييامت  »برنامج  بتنفيذ  »أمند«  منظمة  قيام  وقبيل 

املرورية يف مناطق املدارس وتحسيناتها« يف خمس مدارس ابتدائية يف دار 

السالم بتنزانيا، كان هناك وفاة واحدة ومثاين إصابات ناجمة عن تصادمات 

عىل الطرق بني الطالب خالل االثني عرش شهراً التي سبقت تنفيذ الربنامج 

وإصابة واحدة فقط يف االثني عرش شهراً التي تلت تنفيذ الربنامج. تعمل 

سنوات  لعدة  ميتد  تقييم  إجراء  عىل  الحايل  الوقت  يف  »أمند«  منظمة 

يستهدف السكان لتقييم أثر »برنامج تقييامت سالمة الحركة املرورية 

يف مناطق املدارس وتحسيناتها« بالرشاكة مع املراكز األمريكية ملكافحة 

االمراض من خالل جمع البيانات يف 18 منطقة حول املدارس يف البالد.

من  كجزء  املدارس  حول  التحتية  البنية  عىل  تحسينات  إدخال  وعند 

الحكومية  السلطات  إىل  املستمرة  الصيانة  نقل مسؤولية  يتم  الربنامج، 

املحلية املسؤولة عن الطرق: تعد بيانات التقييم التي يتم جمعها عىل 

مدى فرتة التنفيذ مهمة يف الدعوة إىل استدامة املرشوع.

التوجــه نحــو اعتــامد أمنــاط أكــرث  ويفــي 
اســتدامة للنقل إىل آثــار إيجابية، إذا مــا تم إدارة 
تأثــريات الســالمة املرويــة املرتبطــة بهــا بشــكل 
جيــد. وباإلضافــة للحــد مــن اإلصابــات الناجمــة 
عــن التصادمــات عــىل الطرق، فــإن هنــاك فوائد 
إيجابيــة تتعلق بالصحــة وترتبط بزيادة النشــاط 
ــوث ومســتويات الضوضــاء  ــدين وخفــض التل الب
وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتقليــل االزدحــام 
وخلــق مــدن تبعــث عــىل الــرسور بشــكل أكــرب.

تأخذ أنظمة الطرق اآلمنة احتياجات 
جميع مستخدمي الطريق بعني االعتبار

يشــكل تحســني البنيــة التحتيــة للطرق الوســيلة 
األهــم لجعــل الطــرق أكــرث أمانــاً. ففي عــدد من 
ــل  ــاهم تحلي ــع، س ــل املرتف ــدان ذات الدخ البل
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شــبكة الطــرق وتحديد مــكان وقــوع التصادمات 
ــد دور  ــدة يف تحدي ــود ع ــرب عق ــىل الطــرق ع ع
ــة  ــات الناجم ــة يف اإلصاب ــة التحتي ــف البني ضع
عــن تلــك التصادمــات. وعــالوة عــىل ذلــك، تــم 
ــراءات  ــول اإلج ــعة ح ــات واس ــدة بيّن ــاء قاع بن
الواجــب اتخاذهــا املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة 
والتــي مــن شــأنها إنقــاذ األرواح. ونتيجــة لذلــك، 
ــايل  ــدان ذات األداء الع ــن البل ــد م ــق العدي أطل
اســتثامرات كبــرية إلنشــاء بنيــة تحتية أكــرث أماناً. 
وتشــمل هــذه املشــاريع تصميــم طــرق جديــدة 
ــث الطــرق  ــاً ويف نفــس الوقــت تحدي أكــرث أمان
ــت جدواهــا.  ــن خــالل تدخــالت أثبت القامئــة م
وقــد ســاهم العمــل يف هذيــن املجالــني يف الحــد 
ــىل  ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات الناجم ــن الوفي م

الطــرق يف هــذه البلــدان.

والنمــو  الرسيــع  العمــراين  التوســع  وأدى 
االقتصــادي والحاجــة إىل تحســني التنقــل إىل 
ــدان  ــن البل ــري م ــات يف الكث ــدد املركب ــادة ع زي
ــب  ــن مل تواك ــل، لك ــطة الدخ ــة ومتوس منخفض
البنيــة التحتيــة للطــرق هــذه التطــورات. وهــذا 
يعنــي أن ســوء حالــة الطــرق بــات أمــراً اعتياديــاً 
يف العديــد مــن البلــدان التــي يصــل فيهــا خطــر 
ــق  ــاة نتيجــة تصــادم عــىل الطري التعــرض للوف
إىل أقصــاه. كــام يعنــي هــذا أن الطــرق يف هــذه 
ــط كاٍف  ــب دون تخطي ــت يف الغال ــدان بني البل
لتأخــذ بعــني االعتبــار االحتياجــات املتعلقــة 
بســالمة مســتخدمي الطــرق املعرضــني للخطــر 
ــرق. ــذه الط ــا ه ــر عربه ــي مت ــات الت واملجتمع

السالمة من خالل التصميم
ــق  ــري تتعل ــذ تداب ــامن تنفي ــي ض ــن أن يُف ميك
بالســالمة عنــد تصميــم مشــاريع البنيــة التحتيــة 
بتوفــري  تتعلــق  هامــة  مكاســب  إىل  للطــرق 
الســالمة لجميــع مســتخدمي الطريــق. ويصــدق 
ذلــك بوجــه خــاص عندمــا يتــم تدعيــم تصميــم 
الطــرق وصيانتهــا مــن خالل نهــج النظــام املأمون 
الــذي يأخــذ يف الحســبان وقــوع أخطــاء برشيــة. 
تســهم التدابــري املتعلقة مبعالجــة البنيــة التحتية، 
التــي تهــدف إىل إدارة الرسعات وتقليــل احتاملية 
وقــوع التصادمــات )مثــل توســيع الطــرق أو بنــاء 
ــة  ــري الرامي ــة إىل التداب جســور للمشــاة(، باإلضاف
ــة  ــات املتعلق ــدة التصادم ــن ش ــف م إىل التخفي
بالبنيــة التحتيــة )مثل اســتخدام الحواجز الجانبية 
عــىل الطــرق والــدوارات( يف الحــد مــن الوفيــات 
واإلصابــات الناجمة عــن التصادمات عــىل الطرق.

وميكــن أن يكــون للقــرارات التــي تتخــذ خالل 
ــىل  ــري ع ــري كب ــرشوع تأث ــم امل ــة تصمي مرحل
حجــم الوفيــات واإلصابــات الناجمــة عــن 
التصادمــات عــىل الطــرق، كام ميكن أن تســهم 
عمليــة وضــع معايــري للســالمة، والعمــل وفــق 
ــم  ــة تصمي ــتناداً إىل مراجع ــة اس ــج عملي نتائ
الســالمة عــىل الطــرق، يف تحديــد مــا إذا كان 
ــني  ــي يتع ــالت الت ــن التعدي ــد م ــاك مزي هن
مســتوى  لزيــادة  التصميــم  عــىل  إدخالهــا 
الســالمة عــىل الطــرق. يفــرض 147 بلــداً حالياً 
إجــراء نــوع مــن التدقيــق عــىل الســالمة عــىل 
الطــرق الجديــدة، عــىل الرغم مــن االختالفات 
ــات  ــا عملي ــي تغطيه ــرية يف املجــاالت الت الكب
التدقيــق هــذه، وبالتــايل أثرهــا عــىل الجــودة. 
وينبغــي أيضــاً تقييــم البنيــة التحتيــة للطــرق 
ــا  ــامن توفريه ــل ض ــن أج ــام م ــة بانتظ القامئ
للســالمة، مــع الرتكيــز عــىل الطــرق التــي 
يرتفــع فيهــا خطــر وقــوع التصادمــات إىل 
ــايل  ــت الح ــداً يف الوق ــري 138 بل ــاه. يُج أقص
تقييــامً ألجــزاء مــن شــبكات الطــرق القامئــة.

وتعمــل عمليــات التدقيق عىل ســالمة الطرق، 
التــي تتــم وفــق أفضــل املامرســات، عــىل 
تقييــم الســالمة املتوفــرة لجميــع مســتخدمي 
وراكبــي  املشــاة،  ذلــك  يف  مبــا  الطريــق؛ 
الدراجــات الهوائية والدراجات النارية. يُشــكل 
تقييــم شــبكة الطــرق جــزءاً أساســياً مــن الحل 
لتحســني البنيــة التحتيــة للطــرق، وذلــك مــن 
خــالل تحديــد الطرق األكــرث خطــورة، والفئات 
ــتخدمي  ــرق، ومس ــذه الط ــتخدم ه ــي تس الت
ــه مــن  ــة، إذ إن ــق األكــرث عرضــة لإلصاب الطري
تحديــد  يف  املســاعدة  األمــور  هــذه  شــأن 
التدابــري الهندســية معقولة التكلفة واألساســية 
لتحديــث الطريــق، وجعلهــا أكــرث أمانــاً )انظــر 

اإلطــار رقــم 14(.

ويف مســعًى للحــد مــن الوفيــات عــىل الطــرق، 
ينبغــي يف نفــس الوقــت بــذل جهــد عــىل 
املســتويني الوطنــي واملحــي حــول ســالمة 
املركبات وســلوك مســتخدمي الطــرق وتصميم 
ــي  ــدروس الت الطــرق. كــام ينبغــي ترجمــة ال
ــة  ــة التحتي ــر البني ــن أن تؤث ــف ميك ــني كي تب
ــبتها  ــي اكتس ــق، والت ــىل الطري ــالمة ع يف الس
البلــدان املتقدمــة عــرب عقــود، إىل أفضــل 
ــطة  ــة ومتوس ــدان منخفض ــات يف البل املامرس

ــة. ــىل وجــه الرسع الدخــل وع

يقوم 138 بلداً يف الوقت 
الحايل بتقييم أجزاء من 
شبكات سالمة الطرق 
القامئة
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اإلطار 14
)iRAP( طرق خمس نجوم: تقييامت الربنامج الدويل لتقييم الطرق

لتقييم سالمة  الدويل  بالربنامج  الخاصة  التقييامت  تستخدم 

الطرق )iRAP( بيانات التفتيش عىل الطرق لوضع تصنيف 

خمس  تصنيف  يعني  حيث  النجوم:  عدد  إىل  يستند  لها، 

نجوم تحقيق أقىص معايري السالمة بينام يعني تصنيف نجمة 

التصنيفات  هذه  مُتنح  السالمة.  معايري  أقل  تحقيق  واحدة 

لركاب املركبات والدراجات النارية واملشاة وراكبي الدراجات 

النسبة  عىل  بناًء  البلدان  طرق  تقييم  يتم  يف حني  الهوائية، 

من  نوع  لكل  معينة  نجمة  تصنيفات  تلبي  التي  املئوية 

مستخدمي الطرق. تم تطبيق تصنيفات النجوم وحدها عىل 

أكرث من 500,000 كيلومرت من الطرق يف 62 دولة حول العامل. 

وتظهر النتائج ما ييل:

• حاز أقل من 20٪ من الطرق عىل تصنيف ثالث نجوم أو 	

أكرث من ناحية املشاة يف معظم أقاليم العامل.

• حاز 50٪ من الطرق التي تم تقييمها يف إقليم األمريكتني 	

واإلقليم األورويب وإقليم غرب املحيط الهادئ عىل تصنيف 

ثالث نجوم أو أكرث من ناحية راكبي املركبات.

• بالنسبة لراكبي الدراجات النارية يف جنوب رشق آسيا، حاز 	

أقل من 20٪ من الطرق عىل تصنيف ثالث نجوم أو اكرث.

وباتت تصنيفات النجوم تستخدم عىل نحو متزايد يف وضع 

للسالمة  الوطنية  السياسات  تحسينات عىل  أهداف إلدخال 

عىل الطرق. فعىل سبيل املثال، وضعت رشكة »هايويز إنجلند« 

)Highways England( هدفاً تسعى من خالله ألن يصبح ما 

نسبته 90٪ من حركة التنقل عىل طرق مصنفة ثالث نجوم )أو 

أفضل( بحلول عام 2020، يف حني تهدف هولندا إىل التخلص 

من جميع الطرق ذات تصنيف النجمة الواحدة أو النجمتني 

بحلول عام 2020. أما فيام يخص التصميم، فقد وضع البنك 

لجميع  نجوم  ثالث  تصنيف  بتحقيق  تتعلق  أهدافاً  الدويل 

مستخدمي الطريق، وذلك كجزء من تصاميم الطرق الجديدة 

يف الهند – وهو برنامج يهدف إىل رفع مستوى الطريق، تقدر 

تكلفته بنحو 4 مليارات دوالر أمرييك.

ويف الوقت الذي تنفذ فيه معظم الدول عمليات تدقيق عىل 

السالمة املرورية عىل الطرق الجديدة وبعض أجزاء من البنية 

القائم عىل أساس  التصنيف،  القامئة، يسمح  التحتية للطرق 

مستخدمي الطريق يف إطار تقييامت الربنامج الدويل لتقييم 

الطرق، بإجراء مقارنات بني البلدان بعضها البعض ويف داخل 

تلك البلدان نفسها، األمر الذي يساعد يف الكشف عن ضعف 

للخطر يف كثري من  الطرق عرضًة  بأكرث مستخدمي  االهتامم 

التحتية عىل جزء كبري من  البنية  ناحية سالمة  البلدان، من 

شبكة الطرق. يستدعي هذا األمر حشد الدعم لتنفيذ التدابري 

املضادة الالزمة.
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االستنتاجات والتوصيات

يظهــر هــذا التقريــر أن 1.25 مليــون شــخص 
يلقــون حتفهــم ســنوياً عــىل الطــرق يف العامل، 
ــام  ــذ ع ــي مســتقراً من ــم بق ــذا الرق إال أن ه
2007. ويف ظـــل الزيادة الرسيعة يف استخدام 
املركبــات، يعــد هــذا االســتقرار يف الوفيــات، 
والتــي كان متوقعــاً لهــا أن تــزداد بشــكل أو 
ــدم.  ــن تق ــرز م ــا أح ــىل م ــؤرشاً ع ــر، م بآخ
ــة إىل  ــود الرامي ــن الواضــح أن الجه ولكــن م
الحــد مــن الوفيــات الناجمة عــن التصادمات 
ــا  ــة، إذا م ــري كافي ــت غ ــا زال ــىل الطــرق م ع
أريــد تحقيــق الغايــات الدوليــة للســالمة 
عــىل الطــرق، التــي حددتهــا أهــداف التنميــة 
املســتدامة – وهــي خفــض الوفيــات مبقــدار 

ــول عــام 2020. النصــف بحل

ويتعــني اتبــاع نهــج متعــدد األوجــه لتحقيــق 
تغيــريات أكرث فعاليــة وذات املفعــول الطويل  
فيــام يخــص الســالمة املروريــة عــىل الطــرق 
ــق هــذه التغيــريات يف  الوطنيــة. تــم تحقي
ــي  ــايل الت ــدان ذات األداء الع ــن البل ــدد م ع
تبنــت نهــج النظــام املأمــون، والتــي شــهدت 
انخفاضــاً يف عــدد الوفيــات الناجمــة عــن 
التصادمــات عــىل الطــرق، وذلــك عــىل الرغــم 
مــن تزايــد أعــداد الســيارات. ويبقــى التحدي 
املاثــل أمامنــا اليــوم هــو تحقيــق انخفاضــات 
يف عــدد الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات 
عــىل الطــرق يف البلــدان األخــرى )منخفضــة 
ومتوســطة الدخــل(، بحيــث تصــل إىل نفــس 
املســتويات يف البلــدان ذات األداء العــايل، 
ــع  ــر. تضطل ــة أق ــر زمني ــن أُطُ ــن ضم ولك
اإلرادة السياســية بــدور حاســم يف توجيــه 
تلــك التغيــريات، إال أنه يلــزم اتخــاذ إجراءات 
خاصــة بشــأن عــدد مــن املســائل املعينة عىل 

النحــو التــايل: 

• مســتخدمي 	 ســلوكيات  تغيــري  يعــد 
ــام  ــج النظ ــياً يف نه ــراً رئيس ــرق عن الط
املأمــون، إذ ميكــن أن يكــون ســّن قوانــني 
جيــدة تتعلــق بعوامــل الخطــر الســلوكية 
الرئيســية وإنفاذهــا أمــراً فعــاالً نحــو 
تحقيــق هــذا التغيــري. ورغــم إحــراز بعض 
التقــدم خالل الســنوات الثــالث املاضية يف 

17 بلــداً )متثــل 5.7٪ مــن ســكان العــامل(، 
ــول  ــات ح ــني الترشيع ــة تحس ــن ناحي م
ــد  ــل الخطــر الرئيســية، إال أن العدي عوام
مــن البلــدان مــا تــزال متأخــرة كثــرياً، مــن 
حيــث ضــامن توافــق قوانينهــا مــع أفضــل 

ــات. املامرس

• كثــرياً مــا يــؤدي عــدم اإلنفــاذ إىل تقويــض 	
عــىل  املرويــة  الســالمة  قوانــني  قــدرة 
الحــد مــن اإلصابــات والوفيــات. كــام 
ــل  ــن العم ــد م ــة إىل مزي ــاك حاج أن هن
ــول إىل  ــبل للوص ــل الس ــاف أفض الستكش
املســتوى األمثــل  إلنفــاذ قوانــني الســالمة 
عــىل الطــرق القامئــة. كــام يتوجــب إطالق 
حمــالت ترويــج يف املجتمعــات لدعــم 

ــه. ــة علي ــار املرتتب ــم اآلث ــاذ وتعظي اإلنف

• ال تحظــى احتياجــات املشــاة وراكبــي 	
ــة،  ــة والدراجــات الناري الدراجــات الهوائي
الذيــن يشــكلون معــاً مــا نســبته ٪49 
الناجمــة  الوفيــات  مــن مجمــل عــدد 
عــىل  الطــرق  عــىل  التصادمــات  عــىل 
ــن  ــكايف. ول ــامم ال ــامل باالهت ــتوى الع مس
يكــون باإلمــكان زيــادة مســتوى الســالمة 
عــىل الطــرق مــا مل يتــم أخــذ احتياجــات 
االعتبــار يف  بعــني  الطــرق  مســتخدمي 
ــرق،  ــىل الط ــالمة ع ــب الس ــع جوان جمي
مبــا يف ذلــك كيفيــة إنشــاء الطــرق وصنــع 
ــة  ــز مأموني ــات. كــام ســيفي تعزي املركب
الدراجــات  وركــوب  املــيش  مامرســة 
الهوائيــة إىل منافــع إيجابيــة مشــرتكة، إن 
أصبحــت وســائل النقــل املذكــورة غــري 
املــزودة مبحــركات أكــرث رواجــاً، مبــا يف 
ــل  ــدين وتقلي ــاط الب ــة النش ــك مامرس ذل
الصحيــة  الفوائــد  وجنــي  االنبعاثــات 

املرتبطــة بهــذه التغيــريات.

• تشــكل زيــادة مســتوى ســالمة الســيارات 	
عنــراً مهــامً يف إنقاذ األرواح عــىل الطرق، 
إذ تطــورت التقنيــات املوجودة يف املركبات 
بشــكل كبــري، ولكــن يف الوقــت الــذي 
يــزداد فيــه مســتوى الســالمة يف املركبــات 

تتضمن أهداف التنمية 
املستدامة غاية تسعى 

إىل خفض عدد الوفيات 
واإلصابات الناجمة عن 
التصادمات عىل الطرق 

بنسبة

 ٪50
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ــر  ــع، يظه ــل املرتف ــدان ذات الدخ يف البل
هــذا التقريــر أن مــا يقــرب مــن 75٪ مــن 
البلــدان يف جميــع أنحــاء العــامل - ال ســيِّام 
ــل –  ــطة الدخ ــة ومتوس ــدان منخفض البل
ال تســتطيع حتــى اآلن الوفــاء باملعايــري 
بســالمة  الخاصــة  األساســية  الدوليــة 
املركبــات. وال تقتــر أهمية هــذه املعايري 
عــىل حاميــة ركاب املركبــة يف حــال وقــوع 
تصــادم، بــل تعــد رضوريــًة لحامية املشــاة 
ــة والدراجــات  ــي الدراجــات الهوائي وراكب
الناريــة. يشــكل انعــدام وجــود مثــل هذه 
املعايــري يف البلــدان ذات الدخل املتوســط، 
التــي باتــت تعــد مــن مصنعــي الســيارات 
العامليــة  للجهــود  تهديــداً  الرئيســيني، 
الراميــة إىل تعزيــز الســالمة عــىل الطــرق. 
ويجب عىل الحكومــات اإلساع يف االمتثال 
للحــد األدىن للمعايــري الدوليــة الخاصــة 
بســالمة املركبــات وجعلهــا متطلبــات مــن 
الجهــات املصنعــة للمركبــات، وتلــك التــي 
تعمــل عــىل تجميعهــا، والحــد من اســترياد 
ــري  ــي باملعاي ــي ال تف ــيارات الت ــع الس وبي

ــا. ــة يف بلدانه املطلوب

ويســلط التقريــر الضــوء أيضــاً عــىل عــدد من 
ــدول  املجــاالت األخــرى التــي يتعــني عــىل ال
معالجتهــا بهــدف تحســني مســتوى الســالمة 
عــىل الطرق، وتشــمل هــذه املجاالت تحســني 
نوعيــة البيانــات الخاصــة بهذه البلــدان حول 
ــىل  ــات ع ــن التصادم ــة ع ــات الناجم اإلصاب
الطــرق، وتحديــد مؤسســة رائــدة تتمتــع 

بالســلطة واملــوارد الالزمة لتطوير اســرتاتيجية 
وطنيــة للســالمة عــىل الطــرق واإلرشاف عــىل 
تنفيذهــا، فضــالً عــن تحســني نوعيــة الرعايــة 
املتاحــة ألولئــك الذيــن يعانون مــن اإلصابات 

الناجمــة عــن تصادمــات عــىل الطــرق. 

نظرة إىل املستقبل: تحقيق هدف 
التنمية املستدامة يف خفض عدد 

وفيات الطرق مبقدار النصف بحلول 
عام 2020 

متثــل هــذه البيانــات حالــة الســالمة عــىل 
الطــرق بعــد مــرور 3 ســنوات عــىل بــدء عقــد 
العمــل مــن أجــل الســالمة عــىل الطــرق. ورغم 
ــائل  ــول الوس ــة ح ــات قوي ــدة بيّن ــود قاع وج
الناجعــة إال أنــه مل يتــم إيــالء اهتــامم كاٍف 
للســالمة عــىل الطــرق، األمــر الــذي يــؤدى 
ــائر  ــث الخس ــن حي ــظ م ــن باه ــد مث إىل تكب
يف األرواح، واإلصابــات طويلــة األمــد، والضغــط 
عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة. ميثــل االهتامم 
ــن  ــرق م ــىل الط ــالمة ع ــوع الس ــدويل مبوض ال
ــة  ــداف التنمي ــدة يف أه ــة الجدي ــالل الغاي خ
ــات  ــي تســعى إىل خفــض الوفي املســتدامة الت
واإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث التصادمــات 
عــىل الطــرق مبقــدار النصــف بحلــول عــام 
2020، فرصــًة ذهبيــة لبــذل مزيــد مــن الجهود 
ــع  ــىل جمي ــني ع ــة يتع ــي فرص ــة، وه املطلوب
البلــدان اغتنامهــا. وهكــذا، ســيكون باإلمــكان 
ــرب  ــكل أك ــدم بش ــق تق ــة تحقي ــع عملي ترسي
ــات  ــدد الوفي ــي يف ع ــض حقيق ــق خف وتحقي
الناجمــة عــن التصادمات عىل الطــرق يف العامل.
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املالحظات التوضيحية



املالحظة التوضيحية 1
املنهجية وجمع البيانات والتحقق من صحتها

املنهجية

اشتملت املنهجية عىل جمع البيانات من عدد مختلف من القطاعات وأصحاب املصلحة املعنيني يف كل بلد وفقاً للعملية التالية.

ــني عــن وزاراتهــم، تعــنيَّ  ــة املــرشوع. وبصفتهــم ممثل ــن رشــحتهم حكوماتهــم، عــىل منهجي ــني، الذي ــات الوطني ــقي البيان ــب منسِّ ــم تدري وت
عليهــم تســمية مــا يصــل إىل مثانيــة خــرباء آخريــن يف مجــال الســالمة عــىل الطــرق مــن نفــس بلدانهــم مــن مختلــف القطاعــات )مثــل الصحــة 
والرشطــة والنقــل واملنظــامت غــري الحكوميــة و/أو املؤسســات األكادمييــة(، وتيســري عقــد اجتــامع توافقــي لهــؤالء املســتجيبني. ويف الوقــت الذي 
ــقي البيانــات الوطنيــني  أجــاب فيــه كل خبــري عــىل االســتبيان بنــاًء عــىل خرباتــه الخاصــة، ســاهم االجتــامع التوافقــي الــذي عقــد بواســطة منسِّ
يف مناقشــة جميــع الــردود واســتخدمت املجموعــة هــذه النقاشــات لالتفــاق عــىل مجموعــة نهائيــة واحــدة للمعلومــات التــي تعــرب بشــكل 
واٍف عــن الوضــع يف بلدانهــم يف ذلــك الوقــت )لغايــة 2014، وذلــك باســتخدام أحــدث البيانــات املتاحــة(. وبعدئــٍذ، تــم رفــع هــذه البيانــات 

إىل منظمــة الصحــة العامليــة، انظــر الشــكل هـــ 1.

الشكل هـ 1
املنهجية

منسقو البيانات الوطنيون

بيانات ترشيعية

تنسيق عىل املستويني العاملي واإلقليمي

بيانات معايري املركباتبيانات االستبيان

يقدم منسقو البيانات 
الوطنيون الوثائق 
الترشيعية املتعلقة 

بعوامل الخطر الرئيسية

مجموعة من املستجيبني تزيد 
أو تقل عن مثانية أشخاص 

من مختلف القطاعات )مثل 
الصحة والرشطة والنقل 

واملنظامت غري الحكومية و/أو 
املؤسسات األكادميية(

تقدمها لجنة األمم 
املتحدة االقتصادية 

ألوروبا

إجراء تحليل ترشيعي 
يف املقر الرئييس ملنظمة 

الصحة العاملية
اجتامع توافقي وطني

التحقق من الترشيعات 
من ِقَبل املنسقني

املوافقة  الرسمية من 
ِقَبل القطاع املعني عىل  

االستبيان

التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق

مجموعة بيانات وطنية واحدة
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اشــتمل هــذا التقريــر عــىل مبــادرة رئيســية جديــدة، وهــي عمليــة شــاملة لجمــع الوثائــق الترشيعيــة مــن جميــع البلــدان املشــاركة حيــث قــام 
فريــق منظمــة الصحــة العامليــة بإجــراء بحــث واســع النطــاق لقواعــد البيانــات الترشيعيــة عــىل اإلنرتنــت واملواقــع الحكوميــة عــىل مســتوى 
كل بلــد، وذلــك لجمــع الوثائــق الترشيعيــة املتعلقــة بعوامــل الخطــر الرئيســية1. وباإلضافــة إىل ذلــك، طُلــب مــن منســقي البيانــات الوطنيــني 
تقديــم القوانــني املتعلقــة بعوامــل الخطــر الرئيســية. وقــد تــم تحليــل جميــع الوثائــق الترشيعيــة مــن قبــل املحامــني يف املقــر الرئيــيس ملنظمــة 
الصحــة العامليــة، والذيــن عملــوا بدورهــم عــىل اســتخراج املعلومــات ذات الصلــة. وبعــد ذلــك، تــم مشــاركة التحليــل القانــوين مــع منســقي 
البيانــات الوطنيــني، ونجحــت عمليــة التحقــق يف التغلــب عــىل أي تضــارب يف البيانــات، مــن خــالل املناقشــات وتقديــم وثائــق قانونيــة جديدة.

كــام اختلفــت املنهجيــة املســتخدمة يف هــذا التقريــر لجمــع املعلومــات حــول معايــري املركبــات، حيــث كانــت تتــم هــذه العمليــة يف التقاريــر 
الســابقة مــن خــالل اســتخدام االســتبيان. أمــا يف هــذا املــرشوع، ارتكــزت هــذه البيانــات إىل معلومــات مــن املنتــدى العاملــي لتنســيق اللوائــح 

.3NCAP الخاصــة باملركبــات2، وتــم تفســريها مــن خــالل الدعــم الفنــي الــذي وفــره الربنامــج العاملــي لتقييــم الســيارات الجديــدة

ويشــتمل التقريــر عــىل بيانــات مــن 180 بلداً/منطقــًة مــن أصــل 195، ويغطــي 6.79 مليــار نســمة )ميثلــون 97٪ مــن ســكان العــامل(. مــن بــني 
هــذه البلــدان الـــ180 التــي شــملها التقريــر، 52 بلــداً ذات دخــل مرتفــع و98 بلــداً ذات دخــل متوســط و30 بلــداً ذات دخــل منخفــض )انظــر 
الجــدول هـــ 1(. متثــل البيانــات الخاصــة بالترشيعــات والسياســات وضــع تلــك البلــدان يف عــام 2014، بينــام متثــل البيانــات املتعلقــة بعــدد 

الوفيــات وتســجيل املركبــات عــام 2013، أو آخــر ســنة توفــرت فيهــا هــذه البيانــات.

الجدول هـ 1
املشاركة يف التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 2015

نسبة السكان املشاركنيعدد البلدان يف اإلقليمعدد البلدان املشاركةاإلقليم

434797.5اإلقليم األفريقي

313595.8إقليم األمريكتني 

212296.5إقليم رشق املتوسط

525395.0اإلقليم األورويب 

101198.7إقليم جنوب رشق آسيا

232799.6إقليم غرب املحيط الهادئ

18019597.3العامل

جمع البيانات والتحقق من صحتها

بيانات االستبيان

اســتند االســتبيان املســتخدم يف هــذا التقريــر إىل االســتبيان املســتخدم يف التقريــر الســابق، لكــن تــم تعديــل بعــض األســئلة لتحســني نوعيــة 
الــردود حيــث تــم إضافــة أســئلة وحــذف أخــرى. ميكــن تحميــل االســتبيان مــع كتيــب تعليــامت مرفــق مــن الرابــط التــايل:

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

ويتوفــر االســتبيان والربوتوكــول الخــاص بــه والتعليــامت التوجيهيــة ومــواد التدريــب املرفقــة بلغــات منظمــة الصحــة العامليــة الرســمية الســت 
)العربيــة والصينيــة واإلنكليزيــة والفرنســية والروســية واإلســبانية(. كــام قــام منســقو البيانــات الوطنيــون بتنســيق ترجمــة هــذه الوثائــق إىل 
اللغــات املحليــة ومــن ثــم ترجمتهــا مــرة أخــرى إىل اللغــة اإلنجليزيــة عنــد إدخــال البيانــات. تــم إدخــال جميــع البيانــات يف قاعــدة بيانــات 

عــىل شــبكة اإلنرتنــت حيــث ميكــن اســتخراج البيانــات لتحليلهــا.

وبــدأت عمليــة جمــع البيانــات يف أيار/مايــو 2014 وانتهــت يف كانــون األول/ديســمرب 2014. تضمنــت عمليــة التحقــق مــن صحــة البيانــات 
التأكــد مــن خلوهــا مــن التناقضــات املنطقيــة، إذ تــم التأكــد مــن هــذا األمــر بالتعــاون مــع منســقي البيانــات الوطنيــني. بعــد انتهــاء عمليــة 

التحقــق مــن صحــة البيانــات، أرســلت مجموعــات البيانــات النهائيــة للحكومــات املعنيــة ملراجعتهــا وإقرارهــا بشــكل نهــايئ.

الرسعة والقيادة تحت تأثري الكحول واملواد املخدرة واستخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة وعدم استخدام خوذ الدراجات النارية وأحزمة األمان وكرايس وأحزمة األطفال.  1

http://www.unece.org/trans/main/wp29/introduction.html .)منتدى األمم املتحدة العاملي لتنسيق اللوائح الخاصة باملركبات )يعد املنتدى الهيئة العاملية املسؤولة عن وضع معايري السالمة لسيارات الركاب  2

/http://www.globalncap.org .الربنامج العاملي لتقييم السيارات الجديدة هو منظمة بريطانية تعمل عىل إجراء برامج الفحص التي تقيم مستوى السالمة يف املركبات املزودة مبحركات  3
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بيانات الوفيات

تعتمــد تقديــرات عــدد الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق يف جــزء منهــا عــىل البيانــات املتأتيــة مــن االســتبيانات، وكذلــك مــن 
مصــادر أخــرى )انظــر املالحظــة التوضيحيــة رقــم 3(. ومــع ذلــك، طُلــب مــن البلدان/املناطــق تقســيم الوفيات حســب نــوع مســتخدم الطريق. 

وتنعكــس هــذه النســب )إن وجــدت( يف املرتســامت الُقطريــة )انظــر املالحظــة التوضيحيــة 2( حيــث تــم اســتخالصها مــن خــالل: 

• قيام البلدان باإلبالغ عن البيانات يف االستبيان الحايل؛	
• يف حال عدم توفر البيانات من االستبيانات، تم استخدام البيانات التي قدمتها البلدان يف التقارير السابقة؛	
• إذا مل يتوفر أي مام سبق، يتم منح البلدان متوسطات مرجحة بناًء عىل البيانات التي قدمتها بلدان أخرى من ذات اإلقليم. 	

وقد تم الحقاً تجميع هذه القيم لوضع تقديرات إقليمية وعاملية للوفيات حسب نوع مستخدمي الطرق.

البيانات والخرائط الترشيعية

جمــع هــذا التقريــر معلومــات حــول عــدد مــن املتغــريات التــي تتعلــق بالترشيعــات الخاصــة بعوامــل الخطــر الرئيســية الخمســة؛ )الرسعــة 
ــادة تحــت تأثــري الكحــول وعــدم اســتخدام الخــوذ وأحزمــة األمــان وكــرايس وأحزمــة األطفــال(، فضــالً عــن اثنــني مــن عوامــل الخطــر  والقي

الناشــئة وهــي القيــادة تحــت تأثــري املــواد املخــدرة واســتخدام الهواتــف الجوالــة أثنــاء القيــادة.

وتــم رشح املعايــري التــي تــم تحليلهــا لــكل عامــل خطــر بشــكل مفصــل يف الجــدول رقــم هـــ 2 بينــام تــم رشح أســاليب تفســري كل عامــل خطــر 
بشــكل مفصــل يف املالحظــة التوضيحيــة رقــم 2 حــول املرتســامت الُقطريــة. 

ُعرضت املعلومات التي تم جمعها بطرق مختلفة منها:
• املرتسامت الُقطرية والتي توفر ملخصاً للمعلومات الخاصة بكل بلد؛	
• امللحق اإلحصايئ والذي يوفر مجموعة بيانات كاملة لكل بلد؛	
• الخرائط الترشيعية التي توفر ملحة عامة عن الوضع عىل مستوى العامل لكل عامل خطر.	

وبهدف ترميز البلدان عىل الخرائط الترشيعية، تم استخدام ثالث فئات:
• أُشــري إىل البلــدان1 التــي تســتويف قوانينهــا الوطنيــة أفضــل املامرســات باللــون األخــرض – تــم اإلشــارة باللــون األخــرض يف الجــدول رقــم هـــ 2 	

إىل املعايــري التــي اعتــربت مســتوفيًة ألفضــل املامرســات لــكل عامــل خطــر يف ضــوء األدلــة املتوفــرة2؛
• أُشــري باللــون األصفــر إىل البلــدان1 التــي اعتــربت قوانينهــا الوطنيــة مشــجعة، ولكــن بنفــس الوقــت ينبغــي عليهــا بــذل مزيــد مــن الجهــود 	

الســتيفاء أفضــل املامرســات؛
• أشري باللون األحمر إىل البلدان1 التي يتعني عليها اتخاذ خطوات قوية لتحسني قوانينها.	

بيانات معايري املركبات

تــم جمــع البيانــات حــول معايــري املركبــات، من خــالل اســتخدام معلومــات وفرها املنتــدى العاملــي لتنســيق اللوائح الخاصــة باملركبــات3، بصفته 
NCAP 4الهيئــة العامليــة الرئيســية املســؤولة عــن تطويــر الســالمة يف ســيارات الركــوب، بينام وفــر الربنامــج العاملــي لتقييم الســيارات الجديــدة

الدعــم الفنــي املطلــوب لتحليــل هــذه البيانــات وتفســريها. ويُشــار إىل أنــه عــىل الرغــم من اعتــامد هــذه البيانات عــىل اللوائــح الدوليــة، إال أنه 
تــم اســتخدام البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن بلــدان متتلــك قوانــني تكافــئ معايــري األمــم املتحــدة مثــل )الواليــات املتحــدة وكنــدا وجمهوريــة 

كوريــا والصــني والهنــد والربازيــل( بــدالً منهــا. اســتندت البيانــات التــي تــم جمعهــا إىل املتغــريات الســبعة التالية:
• التصادمات األمامية: الئحة األمم املتحدة رقم 94 والتي يعادلها الالئحة رقم 208 يف الواليات املتحدة؛	
• التصادمات الجانبية: الئحة األمم املتحدة رقم 95 والتي يعادلها الالئحة رقم 214 يف الواليات املتحدة؛ 	
• النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات: الئحة األمم املتحدة رقم 13H والتي يعادلها الالئحة رقم FMVSS 126 يف الواليات املتحدة؛	
• حامية املشاة: الئحة األمم املتحدة رقم 127؛	
• أحزمة األمان: الئحة األمم املتحدة رقم 16 والتي يعادلها الالئحة رقم FMVSS 210 يف الواليات املتحدة؛	

أو يف الدول التي توضع فيها القوانني عىل مستوى ما دون الوطني حيث تستويف 80٪ من الكيانات ما دون الوطنية املعايري املختارة.  1
Peden M et al., editors. World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health Organization, 2004  2

http://www.unece.org/trans/main/wp29/.يعد منتدى األمم املتحدة العاملي لتنسيق اللوائح الخاصة باملركبات، الذي استضافته لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، الهيئة العاملية املسؤولة عن وضع معايري السالمة لسيارات الركاب  3
introduction.html

/http://www.globalncap.org .الربنامج العاملي لتقييم السيارات الجديدة هو منظمة بريطانية تعمل عىل إجراء برامج الفحص التي تقيم مستوى السالمة يف املركبات املزودة مبحركات  4
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الجدول هـ 2
املعايري الترشيعية املتعلقة بعوامل الخطر السبعة التي تم تقييمها

املعايري الترشيعية التي تم تقييمها عامل الخطر

هل هناك قانون1 الرسعة
وطني خاص بالرسعة

هل حدود الرسعة 
عىل الطرق الحرضية 

≥ 50 كم/س

هل متتلك السلطات 
املحلية القدرة عىل 

تعديل الحدود 
الوطنية للرسعة 

املقررة

حدود الرسعة عىل 

الطرق الريفية

حدود الرسعة عىل 

الطرق الرسيعة

القيادة تحت تأثري 

الكحول

هل هناك قانون1 
وطني خاص بالقيادة 

تحت تأثري الكحول

هل يرتكز قانون 
القيادة تحت تأثري 
الكحول عىل نسبة 

تركيز الكحول يف 
الدم أو النفس

هل الحد املقرر 
لنسبة تركيز الكحول 

يف الدم لعامة 
الشعب ≥ 0.05 

غم/دل

هل الحد املقرر 
لنسبة تركيز الكحول 

يف الدم للسائقني 
الشباب/ املبتدئني ≥ 

0.02 غم/دل

خوذ الدراجات 

النارية

هل هناك قانون1 
وطني خاص بارتداء 

خوذ الدراجات 
النارية

هل يطبق القانون 
عىل سائقي 

الدراجات النارية 
والراكبني البالغني

هل يطبق القانون 
عىل جميع أنواع 

الطرق

هل يطبق القانون 
عىل جميع أنواع 

املحركات

هل يقيض القانون 
بتثبيت الخوذة 

بشكل صحيح

هل يقيض القانون 
أن تستويف الخوذة 

معايري وطنية أو 
دولية

هل يقيض القانون 

برضورة استعامل 
األطفال للخوذ2

هل هناك قانون1 أحزمة األمان
وطني خاص بأحزمة 

األمان

هل يطبق القانون 
عىل السائقني 

والركاب الجالسني يف 
املقاعد األمامية

هل يطبق القانون 
عىل الركاب الجالسني 

يف املقاعد الخلفية 

كرايس وأحزمة 

األطفال

هل هناك قانون1 
وطني خاص بكرايس 

وأحزمة األطفال

هل يستند القانون 
إىل العمر والوزن 

والطول أو إىل مزيج 
من هذه العوامل

هل يحظر القانون 
عىل األطفال يف 

سن أو طول معني 
الجلوس يف املقاعد 

األمامية 

القيادة تحت تأثري 

املواد املخدرة

هل هناك قانون1 
وطني خاص بالقيادة 

تحت تأثري املواد 
املخدرة

استخدام الهواتف 

الجوالة أثناء القيادة

هل هناك قانون1 

وطني خاص 

باستخدام الهواتف 

الجوالة أثناء القيادة

هل يطبق القانون 

عىل الهواتف 

املحمولة باليد

هل يطبق القانون 

عىل الهواتف التي 

تستخدم السامعات 

لالتصال من خاللها

أو يف البلدان التي توضع فيها القوانني عىل مستوى ما دون الوطني حيث تستويف 80٪ من الكيانات ما دون الوطنية املعايري املختارة.  1
خاص باألطفال الذين يسمح لهم مبوجب القانون بركوب الدراجات النارية كركاب.  2

• نقاط تثبيت أحزمة األمان: الئحة األمم املتحدة رقم 14 والتي يعادلها الالئحة رقم FMVSS 210 يف الواليات املتحدة؛	
• كرايس وأحزمة األطفال: لوائح األمم املتحدة رقم 44 و129 واللتان تعادلهام الالئحة رقم FMVSS 213 يف الواليات املتحدة.	

ويتوفــر مزيــد مــن املعلومــات حــول كل الئحــة مــن هــذه اللوائح يف القســم الثالــث. تــم إدراج البيانــات املتعلقــة بثالثــة متغــريات ذات أهمية 
خاصــة مــن بــني املتغــريات الســبعة وهــي )التصــادم األمامــي والنظــام اإللكــرتوين للتحكــم بالثبــات وحامية املشــاة( ضمــن املرتســامت الُقطرية 

)واملتغــريات املمثلــة يف الشــكل 15(. وتظهــر باقــي املتغــريات يف الجــدول رقــم أ 10 يف امللحــق اإلحصايئ.

 عوامل الخطر      املعايري التي متثل أفضل املامرسات      املعايري اإلضافية التي تم عرضها يف املرتسامت القطرية
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املالحظة التوضيحية 2
رشح املرتسامت الُقطرية

تقــدم املرتســامت الُقطريــة، التــي تبــدأ مــن صفحــة 77 إىل صفحــة 256، مجموعــة مختــارة مــن املعلومــات األساســية حــول الســالمة عــىل 
ــر املرتســامت القطريــة حســب الرتتيــب األبجــدي. كــام ميكــن  الطــرق، كــام أبلغــت عنهــا الـــ 180 بلداً/منطقــًة املشــاركة. يســتعرض التقري

ــة )الجــداول أ 2 – أ 10(. ــة مــن خــالل الجــداول واملالحــق اإلحصائي ــة إضافي ــات وطني الحصــول عــىل بيان

وتــم اســتخراج البيانــات املتعلقــة بتعــداد الســكان مــن قاعــدة بيانــات شــعبة الســكان باألمــم املتحــدة )1(، يف حــني تم الحصــول عــىل البيانات 
املتعلقــة بنصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجــاميل لعــام 2013 مــن خــالل تقديــرات البنــك الــدويل )2(. ويف حــال عــدم توفــر أي بيانــات 
عــن عــام 2013، تــم اســتخدام البيانــات املتاحــة يف آخــر ســنة. كــام تــم اســتخدام طريقــة أطلــس لــدى البنــك الــدويل لتصنيــف الدخــل القومي 

اإلجــاميل يف نطاقــات عــىل النحــو التــايل:

• منخفضة الدخل = 045 1 دوالر أمريي أو أقل	
• متوسطة الدخل = من 046 1 إىل 745 12 دوالر أمريي 	
• مرتفعة الدخل = 746 12 دوالر أمريي أو أكرث	

وقــد تــم الحصــول عــىل أعــالم البلــدان مــن قاعــدة البيانــات العاملية لألعــالم1 إذ تــم اســتخدام األعــالم املعتمــدة حتى تاريــخ 31  كانــون األول/
ديســمرب 2014 )ليتوافــق مــع الســنة التــي جمعــت خاللهــا البيانات(.

تعكــس األقســام الــواردة أدنــاه طريقــة هيكلــة املعلومــات لــكل بلــد يف املرتســامت الُقطريــة، إذا تشــتمل عــىل تفاصيــل حــول كيفيــة عــرض 
البيانــات الخاصــة مبتغــريات معينــة، وكيــف ينبغــي تفســريها. تــم ترميــز املتغــريات بالرمــز »ــــ« إذا كانــت املعلومــات غــري متاحــة أو غــري قابلة 
للتطبيــق، أو إذا أجــاب األشــخاص الذيــن شــملهم االســتبيان بـــ »ال أعــرف«. تــم الحصــول عــىل البيانــات مــن مصــادر متعــددة تــم سدهــا 

حســب الرتتيــب األبجــدي.

وتشــري التواريــخ املوجــودة يف وثائــق املصــادر إىل الســنة التــي نــرشت فيهــا هــذه البيانــات، )وليــس الســنة التــي تعــود لهــا البيانــات( مــا مل 
يــرد خــالف ذلــك.

وتــم تقديــم البيانــات التــي جمعهــا االســتبيان خــالل اجتــامع توافقــي )مــا مل يــرد خــالف ذلــك(. يشــري املرتســم الُقطــري لــكل بلــد إىل الــوزارة 
التــي أقــرت البيانــات املوجــودة يف هــذا االســتبيان )مــا مل يرد خالف ذلــك(. اســتندت البيانات الخاصــة بالترشيعــات إىل عملية التقييــم والتحقق 

الواســعة التــي أجرتهــا منظمــة الصحــة العامليــة بالتعــاون مــع منســقي البيانــات الوطنيــني، رغــم عــدم إجازتها رســمياً مــن الــوزارة املعنية.

اإلطار املؤسيس
املؤسســة الرائــدة هــي املؤسســة )ســواء كانــت مســتقلة أو جــزًء مــن وزارة( التــي تتــوىل تنســيق الســالمة عــىل الطــرق عــىل املســتوى الوطنــي. 
يشــار إىل املعلومــات املتعلقــة بوجــود اســرتاتيجية وطنيــة للســالمة عــىل الطــرق بـــ »نعــم« أو »ال« ويشــار إىل البلــدان التــي تعمــل حاليــاً عــىل 
تطويــر اســرتاتيجية وطنيــة ولكــن مل يتــم املوافقــة عليهــا أو إقرارهــا مــن ِقبَــل الحكومــة بـــ »ال يوجــد«. كــام يشــار دامئــاً بـــ »نعــم« إىل البلــدان 

التــي متتلــك اســرتاتيجيات وطنيــة متعــددة بشــأن الســالمة عــىل الطــرق.

أمــا بالنســبة للبلــدان التــي قالــت إنهــا وضعــت أهدافــاً لخفــض الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق، فقــد تــم تضمــني معلومــات حــول 
هــذه األهــداف وكذلــك الفــرتة الزمنيــة ذات الصلــة. يُشــار إىل األهــداف املحــددة لخفــض الوفيــات إمــا كأعــداد مطلقــة للوفيــات أو كنســبة 

لــكل 100 ألــف نســمة.

طرق وتنقل أكرث أماناً
• يُشار إىل املعلومات املتعلقة بعمليات تدقيق السالمة عىل مشاريع البنية التحتية للطرق الجديدة بـ »نعم« أو »ال«.	
• يُشــار إىل املعلومــات املتعلقــة بعمليــات تدقيــق الســالمة عــىل مشــاريع البنيــة التحتيــة للطــرق القامئــة بـــ »نعــم« أو »أجــزاء مــن شــبكة 	

http://www.flags.net   1
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ــوارد هــي »أجــزاء مــن شــبكة الطــرق«، تــم متثيــل هــذه  ــة فيهــا عــىل الســؤال ال ــدان التــي كانــت اإلجاب الطــرق« أو »ال«. بالنســبة للبل
اإلجابــة بـــ »نعــم« يف املرتســامت الُقطريــة.

مركبات أكرث أمناً
مجمــوع املركبــات املســجلة لعــام 2013: تشــمل املعلومــات الخاصــة بالعــدد اإلجــاميل للمركبــات يف بلد مــا املركبات املســجلة فقــط، ومختلف 
فئــات هــذه املركبــات. ميثــل الرقــم العــدد الرتاكمــي للمركبــات املوجــودة عــىل الطــرق يف عــام 2013 )أو آخــر ســنة تتوافر عنهــا بيانــات( وليس 
عــدد املركبــات التــي كانــت عــىل الطــرق يف ســنة معينــة. يف بعــض الحــاالت التــي مل يتوفــر فيهــا بيانــات حديثــة، أخــذ هــذا الرقــم مــن تقريــر 
حالــة الســالمة عــىل الطــرق لعــام 2013، وأشــري إىل املصــدر يف الحاشــية. يف عدد قليل مــن البلدان ال يســاوي العــدد اإلجاميل للمركبــات مجموع 

املركبــات يف الفئــات الفرعيــة. كــام أشــار املســتجيبون إىل أن نســبة كبــرية مــن املركبــات قــد ال تكــون مســجلة يف عــدد قليــل مــن البلدان.

معايــري املركبــات املطبقــة: تــم الحصــول عــىل املعلومــات الخاصــة مبعايــري املركبات املبينــة يف هــذا التقرير مــن لجنة األمــم املتحــدة االقتصادية 
ألوروبا1.

• يعــد معيــار التصــادم األمامــي )الئحــة األمــم املتحــدة رقــم 94 أو مــا يعادلهــا مــن املعايــري الوطنيــة( مــن أكــرث معايــري الحــد األدىن أهميــًة 	
وهــو يتعلــق بقــدرة املركبــة عــىل تحمــل التصادمــات.

• النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات ونظام منع االنزالق )الالئحة رقم 13H أو GTR8(، هي أنظمة خاصة بتجنب التصادمات.	
• تعد حامية املشاة )الالئحة رقم 127 أو GTR 9( مهمًة لحامية غري مستقي املركبة عند وقوع تصادم عىل الطريق.	

الرعاية التالية للتصادم
• يشــري املتغــري الخــاص بوجــود نظــام ترصــد لإلصابــات يف غــرف الطــوارئ إىل مــا إذا كان هنــاك نظــام مــن هــذا النــوع أو ال وليــس إىل مــا 	

إذا كان هــذا النظــام مطبقــاً عــىل املســتوى الوطنــي أم كان نظامــاً للرصــد بطبيعتــه.
• تُذكــر أرقــام هواتــف االتصــال يف حــاالت الطــوارئ عنــد وجــود رقــم وطنــي موحــد، ويشــار إىل البلــدان التــي تفيــد بوجــود أرقــام طــوارئ 	

وطنيــة متعــددة بـــ »أرقــام متعــددة« يف الخانــة املقابلــة مــن دون ذكــر هــذه األرقــام. 
• استندت نسبة أولئك الذين تم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف إىل آراء الخرباء.	
• يتــم إدراج نســبة مــن لديهــم إعاقــة ناجمــة عــن تصادمــات الطــرق يف حــال توفــر مصــدر موثــق للمعلومــات، ولكــن ليــس بالــرضورة أن 	

تكــون هــذه النســبة عــىل املســتوى الوطنــي )كــام يشــار إىل ذلــك يف الحاشــية املقابلــة(.

البيانات
• أدرجــت أعــداد الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق املبلــغ عنهــا يف املرتســامت الُقطريــة، مــع إضافــة حاشــية تشــري إىل مصــدر 	

البيانــات والتعريــف املســتخدم للوفــاة الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق.
• تــم إدراج العــدد املقــدر للوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق اســتناداً إىل املنهجيــة املبينــة يف املالحظــة التوضيحيــة رقــم 3. ويف 	

الحــاالت التــي اســتند فيهــا هــذا الرقــم إىل منــوذج انحــدار ثنــايئ ســلبي، تــم إدراج فاصــل الثقــة بنســبة ٪95.
• يســتند املعــدل املقــدر لــكل 100 ألــف نســمة مــن الســكان إىل العــدد املقــدر للوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق املشــار 	

إليــه أعــاله.
• قــد تكــون البيانــات املتعلقــة بالتوزيــع حســب الجنــس، والتــي تــم تحويلهــا إىل نســب، مــن مصــدر آخــر مختلــف عــن مصــدر البيانــات 	

الرســمية. كــام مل يتــم إدراج نســب الوفيــات والتــي مل يعــرف جنــس الضحايــا فيهــا ضمــن املرتســامت الُقطريــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، قــد 
ال يصــل مجمــوع النســب إىل 100٪ نتيجــة اللجــوء لعمليــة التقريــب أو بســبب ورود معلومــات غــري كاملــة )مشــار إليهــا يف الحــوايش(.

• قــد ال تكــون البيانــات الخاصــة بالوفيــات املبلــغ عنهــا مــن بلــدان مختلفــة قابلــة للمقارنــة بالــرضورة، إذ تــم اســتخدام تعريفــات وأُطُــر 	
ــة  ــرات منظمــة الصحــة العاملي ــك، تســمح تقدي ــات(. ومــع ذل ــني أقــواس بعــد البيان ــم اإلشــارة إليهــا يف الحــوايش أو ب ــة مختلفــة )ت زمني
)ســواء باألرقــام املطلقــة أو املعــدل لــكل 100 ألــف نســمة( بإجــراء املقارنــات بــني البلــدان. وملزيــد مــن املعلومــات حــول البيانــات الخاصــة 

بالوفيــات، انظــر املالحظــة التوضيحيــة رقــم 3.
• يظهــر أدنــاه الرتميــز اللــوين القيــايس للرســوم البيانيــة الدائريــة املســتخدمة يف التعبــري عــن الوفيــات بــني مســتخدمي الطــرق يف الفئــات 	

املطلوبــة يف االســتبيان. كــام تــم متثيــل فئــات إضافيــة مــن خــالل ألــوان غــري قياســية كــام هــو مبــني يف املرتســامت الُقطريــة املحــددة.
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• عملــت بعــض البلــدان عــىل تصنيــف الوفيــات الناجمــة عــن تصادمات الطــرق حســب املركبــة أو مســتخدم الطريــق، »املتســبب بالتصادم«، 	
ــة الدائريــة  وليــس وفقــاً للذيــن لقــوا حتفهــم جــراء التصادمــات، إذ يتــم يف مثــل هــذه الحــاالت متثيــل هــذه الفئــات يف الرســوم البياني

باســتخدام ترميــز لــوين إضــايف.
• تظهــر الرســوم البيانيــة الخاصــة باتجاهــات الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق إمــا كمعــدالت لــكل 100 ألــف نســمة مــن الســكان 	

)خــط متصــل( أو كرقــم مطلــق للوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق )خــط منقــط(، اعتــامداً عــىل أي مــن هذيــن النوعــني مــن 
البيانــات تــم توفــريه مــن ِقبَــل البلــد. ويف الوقــت الــذي متتلــك فيــه العديــد مــن البلــدان بيانــات متثــل اتجاهــات متتــد لعقــود، إال أنــه مل 

يتــم متثيــل إال فــرتة عــرشة ســنوات هنــا فقــط. 
• وبالنســبة للبلــدان التــي قدمــت بيانــات عــن االتجاهــات الخاصــة بالوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق لفــرتة تقــل عــن 5 	

ســنوات، تــم عــرض هــذه البيانــات عــىل شــكل جــداول بــدالً مــن رســوم بيانيــة.
• أمــا بالنســبة للبلــدان قليلــة الســكان والتــي يقــل فيهــا عــدد الوفيــات عــن 50، فقــد تــم عــرض عــدد الوفيــات بــدالً مــن املعــدالت. يالحــظ 	

أنــه يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا البيانــات املتاحــة ملناطــق معينــة فقــط داخــل البلــد، يتــم اإلشــارة إىل هــذه البيانــات يف الحاشــية.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
تــم اســتخراج الترشيعــات الــواردة يف هــذا القســم مــن االســتبيان والتحليــل الترشيعــي الــذي قــام بــه مقــر منظمــة الصحــة العامليــة بالتعــاون 

مــع منســقي البيانــات الوطنيــني.

اإلنفــاذ: طلــب مــن املســتجيبني، بصفتهــم أفــراداً، أن يقيّمــوا فعاليــة إنفــاذ مختلــف عنــارص الترشيعــات الوطنية الخاصة بالســالمة عــىل الطرق 
اســتناداً إىل آرائهــم املهنيــة أو تصوراتهــم. تــم عــرض اإلجابــات هنــا مــن خــالل مقيــاس مــن »صفــر إىل 10« حيــث يعنــي صفــر »غــري فعــال« 
ويعنــي الرقــم 10 »فعــال بشــكل كبــري«. كــام تــم إدراج متوســط هــذه الدرجــات هنــا، وباإلضافــة إىل ذلــك، تــم تقريــب األرقــام املتوســطة 
لعمليــة اإلنفــاذ. تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه األرقــام تقديريــة، وينبغــي النظــر إليهــا فقــط بوصفهــا مــؤرشاً عىل كيفيــة النظــر إىل عمليــة اإلنفاذ 
يف البلــد. ويف هــذا الصــدد، أعــرب العديــد مــن املشــاركني عــن صعوبــة تقييــم عمليــة إنفــاذ القانــون عــىل املســتوى الوطنــي، نظــراً لتفاوتهــا 
يف الغالــب بــني منطقــة وأخــرى داخــل نفــس البلــد باإلضافــة إىل تفــاوت درجــة اإلنفــاذ مــن وقــت آلخــر. وبهــذا الخصــوص، مل ترغــب بعــض 

البلــدان يف تقديــم درجــات حــول عمليــة اإلنفــاذ.

الرسعــة: تتعلــق حــدود الرسعــة املقــررة والتــي ذكــرت هنــا )ويف الجــداول اإلحصائيــة( بســيارات الركــوب الخاصــة فقــط، وقــد تــم تحويلهــا 
إىل صيغــة »كيلومرت/الســاعة«. متــت اإلشــارة إىل البلــدان التــي أبلغــت بوجــود حــدود مقــررة للرسعــة خاصــة بأنــواع معينــة مــن الطــرق. ويف 
الحــاالت التــي وفــرت فيهــا الترشيعــات القــدرة عــىل تغيــري الحــد األقــى للرسعــة يف ظــل ظــروف معينــة، تــم ذكــر الحــد االفــرتايض للرسعــة 
وأشــري إىل الحــد األعــىل يف الحاشــية. تختلــف تصنيفــات الطــرق )وال ســيِّام تعريــف الطــرق الحرضيــة والريفيــة والرسيعــة( اختالفــاً كبــرياً مــن 
بلــد إىل آخــر.  وقــد طلــب مــن املســتجيبني اإلبــالغ عــن حــدود الرسعــة املقــررة عــىل أنــواع مختلفــة مــن الطــرق وفقــاً للتعريفات املســتخدمة 
يف البلــد املعنــي. تــم اإلشــارة بـــ »ال« إىل الحــاالت التــي أظهــر التحليــل الترشيعــي افتقارهــا ألي إشــارة تتعلــق بوجــود حــد وطنــي أقــى 

  سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

  مستقلو السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

  ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

  راكبو الدراجات النارية واملركبات الخفيفة ذات العجلتني أو الثالث عجالت

  سائقو الدراجات النارية واملركبات الخفيفة ذات العجلتني أو الثالث عجالت

  الراكبون خلف سائقي الدراجات النارية

   راكبو الدراجات الهوائية

  املشاة

  سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة
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للرسعــة عــىل أنــواع معينــة مــن الطــرق. أمــا يف حالــة الطــرق الرسيعــة، تــم إدراج حاشــية تبــني إشــارة منســقي البيانــات الوطنيــني إىل عــدم 
وجــود طــرق سيعــة يف بلدانهــم.

القيــادة تحــت تأثــري الكحــول: تشــري حــدود تركيــز الكحــول يف الــدم )أو حــدود تركيــز الكحــول يف النفــس عنــد تحويلهــا إىل حــدود تركيــز 
ــز  ــق – أي مبعنــى مســتوى تركي ــز الكحــول يف دم الســائق عــىل الطري ــون لرتكي ــدم( إىل الحــد األقــى املســموح مبوجــب القان الكحــول يف ال
الكحــول يف الــدم والــذي قــد يعاقــب الســائق عنــد تجــاوزه مبوجــب القانــون. تحــدد هــذه النســبة الخاصــة برتكيــز الكحــول يف الــدم لعامــة 
الســكان والســائقني الشــباب واملســتجدين بغــرام لــكل دســيليرت )غ/دل(. جمــع هــذا املســح معلومــات عــن القوانــني الخاصــة بالقيــادة تحــت 
تأثــري الكحــول، بغــض النظــر عــن الوضــع القانــوين لتعاطــي الكحــول يف البلــد. أشــري يف الحاشــية إىل البلــدان التــي تحظــر تعاطــي الكحــول 
مبوجــب القانــون كــام ورد يف اســتبيان البلــدان النهــايئ. كــام متــت اإلشــارة إىل الحــدود املقــررة لرتكيــز الكحول يف الــدم بـ »ـــــ« بالنســبة للبلدان 
التــي لديهــا قانــون خــاص بالقيــادة تحــت تأثــري الكحــول، ولكنهــا ال تعــرّف القيــادة تحــت تأثــري الكحــول اســتناداً إىل تركيــز الكحــول يف الــدم، 

باإلضافــة إىل اإلشــارة إليهــا يف الحاشــية املقابلــة.

• يشــار إىل تطبيــق الفحــص العشــوايئ للنفــس حســب إفــادة البلــدان بتطبيــق مثــل هــذا الفحــص مــن عدمــه. تــم اإلشــارة إىل البلــدان التــي 	
تحظــر ترشيعاتهــا اإلنفــاذ األســايس للقوانــني الخاصــة بالقيــادة تحــت تأثــري الكحــول وبالتــايل تحظــر إجــراء الفحــص العشــوايئ للنفــس. 

• أدرجــت الوفيــات التــي تعــزى للقيــادة تحــت تأثــري الكحــول فقــط يف حالــة اســتناد التقديــر إىل مصــدر منشــور. ال تكــون هــذه التقديــرات 	
يف كثــري مــن الحــاالت تقديــرات وطنيــة )كــام هــو مبــني يف املصــدر(، وقــد تــم تقريــب هــذه التقديــرات.

خــوذ الدراجــات الناريــة: للحصــول عــىل معلومــات بشــأن معــدالت اســتخدام خــوذ الدراجــات الناريــة )املســتمدة مــن االســتبيانات الُقطريــة 
النهائيــة(، تــم إدراج هــذه البيانــات فقــط عنــد اإلشــارة إىل مصدر منشــور. يالحــظ أن كلمة »الســائقني« تعنــي أولئك الــذي يقــودون الدراجات 
الناريــة، بينــام تشــمل كلمــة »راكبــني« كل مــن الســائقني والــركاب. تــم عــرض أكــرث البيانــات املفصلــة هنــا، أي عــرض أرقــام منفصلــة تتعلــق 
بالســائقني والــركاب أينــام توفــرت هــذه املعلومــات. يالحــظ أيضــاً أن املعلومــات املقدمــة حــول الســائقني والــركاب ال متثــل بالــرضورة نفــس 
العــام، وال تــأيت مــن نفــس املصــدر، كــام هــو مبــني يف الحــوايش املقابلــة. تشــري البيانــات حــول معــدالت الــركاب إىل الــركاب البالغــني مــا مل 
يُذكــر خــالف ذلــك. ويف كثــري مــن الحــاالت، ال تكــون هــذه البيانــات تقديــرات وطنيــة )كــام هــو مبــني يف املصــدر(. تــم تفســري املعلومــات 
حــول الترشيعــات بدقــة: عــىل ســبيل املثــال، متــت اإلشــارة إىل البلــدان التــي تطبــق قوانــني خاصــة باســتخدام الخــوذ عــىل أنــواع معينــة مــن 

الطــرق أو املحــركات أو فئــات معينــة مــن الســكان فقــط )عــىل ســبيل املثــال، القارصيــن(، بعــدم امتالكهــا لقانــون وطنــي خــاص بالخــوذ.

أحزمــة األمــان: للحصــول عــىل معلومــات بشــأن معــدالت اســتخدام أحزمــة األمــان )املســتمدة مــن االســتبيانات الُقطريــة النهائيــة(، تــم إدراج 
هــذه البيانــات فقــط عنــد اإلشــارة إىل مصــدر منشــور. تــم عــرض أكــرث البيانــات املفصلــة هنــا، أي توفــري أرقــام منفصلــة تتعلــق مبســتقي 
املقاعــد األماميــة والخلفيــة يف املركبــات أينــام كانــت تلــك املعلومــات متاحــة. وعنــد قيــام املســتجيبني بتقديــم معلومــات توضيحية حــول هذه 
البيانــات، مثــل مصدرهــا أو معلومــات عــن التغطيــة الجغرافيــة، تــم تلخيــص هــذه املعلومــات يف الحــوايش. يالحــظ بــأن املعلومــات املقدمــة 
حــول مســتقي املقاعــد األماميــة واملقاعــد الخلفيــة ال متثــل بالــرضورة نفــس العــام، وهــي غــري مســتقاة مــن نفــس املصــدر، كــام هــو مبــني يف 
الحــوايش املقابلــة. تــم تفســري املعلومــات حــول الترشيعــات بدقــة: عــىل ســبيل املثــال، تــم اإلشــارة إىل البلــدان التــي تطبــق فيهــا قوانــني خاصة 

باســتخدام حــزام األمــان عــىل أنــواع معينــة مــن الطــرق فقــط، بعــدم امتالكهــا لقانــون وطنــي خــاص باســتخدام حــزام األمــان.

كــرايس وأحزمــة األطفــال: عرضــت املعلومــات حول معــدالت اســتخدام كرايس وأحزمــة األطفال )املســتمدة مــن االســتبيانات الُقطريــة النهائية( 
عنــد توفــر مصــدر للتقديــر، كــام تــم إدراجهــا بأكــرث األشــكال تفصيــالً. كان لــدى معظــم البلــدان التــي قدمــت هــذه البيانــات، بيانــات عــن 
كــرايس وأحزمــة األطفــال لكــن مل تكــن موزعــة حســب الفئــات العمريــة. يالحــظ أنــه يف حــال وجــود دراســات متعــددة، فــإن هــذه البيانــات 
ال متثــل بالــرضورة نفــس العــام، وهــي غــري مســتقاة مــن نفــس املصــدر، كــام هــو مبــني يف الحــوايش املقابلــة. كــام تــم تقييــم وجــود قانــون 
خــاص بكــرايس وأحزمــة األطفــال وخصائصــه، )عــىل ســبيل املثــال، إذا مــا كان القانــون يســتند إىل العمــر والــوزن والطــول(، فضــالً عــن وجــود 

قيــود عــىل جلــوس األطفــال تحــت ســن معينــة يف املقاعــد األماميــة لســيارات الــركاب.

املراجع
شــعبة الســكان يف إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة )حزيران/يونيــو 2013(. آفــاق   1

ــدة.  ــم املتح ــورك: األم ــات. نيوي ــام 2012، مقتطف ــة للع ــامل: مراجع ــكان يف الع الس

قاعدة بيانات مؤرشات التنمية يف العامل، البنك الدويل، آذار/مارس 2015.  2
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املالحظة التوضيحية 3 
تقدير مجموع الوفيات الناجمة عن التصادمات عىل الطرق: بيانات ومنهجية منظمة الصحة 

العاملية

معلومات أساسية
قامــت منظمــة الصحــة العامليــة أثنــاء عمليــة إعــداد تقريــر حالــة الســالمة عــىل الطــرق الثالــث، بوضــع تقديــرات للوفيــات الناجمــة عــن 
ــر  ــاء عــىل األســاليب املســتخدمة يف التقري ــات بالبن ــدان األعضــاء، إذ قــدرت أعــداد الوفي ــع البل التصادمــات عــىل الطــرق لعــام 2013 لجمي
العاملــي الثــاين وذلــك مــن خــالل تحســني وتحديــث قاعــدة بيانــات التســجيل الحيويــة وأداة جمــع البيانــات )املســح( وقاعــدة بيانــات متغريات 
االنحــدار. اســتخدمت هــذه التقديــرات يف وضــع التقديــرات اإلقليميــة والعامليــة، يف حــني أدرجــت تقديــرات لــكل بلــٍد عــىل حــدة يف التقريــر 

للبلــدان التــي شــاركت يف املســح فقــط وعددهــا 180 بلــداً.

وتقــدم وزارات الصحــة يف مختلــف أنحــاء العــامل معلومــات تســجيل الوفيــات إىل منظمــة الصحــة العامليــة بشــكل منتظــم، حيــث يتــم ترميــز 
هــذه املعلومــات باســتخدام املراجعــات التاســعة والعــارشة للتصنيــف الــدويل لألمــراض )1، 2، 3(. ومــن خــالل اســتخدام هــذا التصنيــف، يتــم 
حســاب مجمــوع الوفيــات التــي تتبــع الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق عــىل هــذا النحــو، بغــض النظــر عــن الفــرتة الزمنيــة التــي 
تقــع فيهــا هــذه الوفيــات )عــىل عكــس العديــد مــن مصــادر بيانــات مراقبــة حركــة املــرور الرســمية والتــي تســتند فيهــا البيانــات املتعلقــة 
بالوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق إىل التعريــف املتعلــق مبــدة الثالثــني يومــاً التاليــة لوقــوع التصــادم(. كــام تطبــق منظمــة 
الصحــة العامليــة معايــري معينــة للتأكــد مــن جــودة بيانــات تســجيل الوفيــات هــذه، ويف حــال كانــت البيانــات ذات جــودة عاليــة كان يتــم 

اســتخدامها يف هــذا التقريــر1.

أمــا بالنســبة للبلــدان التــي تفتقــر ملثــل بيانــات التســجيل الحيويــة تلــك، والتــي مل تتوفــر فيهــا أيضــاً مصــادر أخــرى للمعلومــات حــول أســباب 
الوفيــات2، تــم وضــع التقديــرات اســتناداً إىل املتغــريات )حيــث ُجمــع بعضهــا مــن خــالل املســح مــن البلــدان األعضــاء، والبعــض اآلخــر مــن 
املصــادر املنشــورة املتاحــة(. تــم مواءمــة منــاذج االنحــدار مــع البيانــات للفــرتة 2000-2013، إذ جــرى اســتخدام سلســلة زمنيــة لــكل متغــري 
لهــذه الفــرتة لجميــع البلــدان األعضــاء. وقــد تــم تطويــر العــدد املقــدر للوفيــات عــىل الطــرق اســتناداً إىل منــوذح االنحــدار املحســن )لجميــع 
ــة ملجموعــة مــن املتغــريات التــي تشــمل التدابــري املتعلقــة بالتنميــة االقتصاديــة وعوامــل النقــل الــربي  األعــامر مــن الجنســني( بوصفــه دالّ

والترشيعــات واســتخدام الطــرق وحوكمة/إنفــاذ الســالمة، باإلضافــة إىل الوصــول إىل نظــام صحــي.

ونظــراً لتوافــر بيانــات جديــدة، وتحديــث السالســل الزمنيــة للعديــد مــن املتغــريات املســتخدمة يف االنحــدار، فقــد جــرت مراجعــة التقديــرات 
املتعلقــة بالسالســل الزمنيــة الكاملــة. وبالتــايل، فمــن غــري املمكــن مقارنــة تقديــرات منظمــة الصحــة العامليــة لعــام 2015 بشــكل مبــارش مــع 
التقديــرات الســابقة للمنظمــة والتــي نــرشت يف التقريريــن العامليــني األول والثــاين لحالــة الســالمة عــىل الطــرق )4،5(. ميثــل التقديــر الخــاص 
بعــام 2015 أفضــل تقديــرات منظمــة الصحــة العامليــة للوفيــات التــي وقعــت خالل عــام 2013 والســنوات الســابقة، اســتناداً إىل األدلــة املتوفرة 
حتــى شــهر آذار/مــارس 2015. ال تعــد هــذه التقديــرات بالــرضورة التقديــرات الرســمية للبلــدان األعضــاء لهــذا العــام، أو أن تكــون تلــك البلدان 
قــد أقرتهــا بالــرضورة. أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر، تــم إرســال رســالة تشــاورية لــكل بلــد مــن البلــدان التــي شــاركت يف هــذا التقريــر العاملــي 
الثالــث حــول حالــة الســالمة عــىل الطــرق. وتضمنــت الرســالة رشحــاً حــول املنهجيــة املســتخدمة عنــد وضــع التقديــرات، وأحــدث البيانــات 
املســتخدمة لهــذا الغــرض. وبهــدف الســامح بإجــراء مقارنــات عامليــة وإقليميــة للســنوات الســابقة )2001 و2004 و2007 و2010(، تــم إعــادة 

حســاب التقديــرات العامليــة واإلقليميــة لهــذه الســنوات اســتناداً إىل البيانــات واألســاليب الجديــدة املســتخدمة لعــام 2013.

وكام هو الحال يف التقرير الثاين، يوجد أدناه أربع مجموعات من البلدان ووصف مفصل ملنهجية وضع التقديرات فيها.

1. بلدان متتلك بيانات تسجيل الوفيات
تضــم هــذه املجموعــة 85 بلــداً لديهــا بيانــات تســجيل للوفيــات تســتويف معايــري االكتــامل التاليــة: وصــول نســبة اكتــامل البيانــات الخاصــة 
بالســنة إىل 80٪ أو أكــرث، أو كان متوســط اكتــامل البيانــات لكامــل العقــد مــن الزمــن، مبــا يف ذلــك بيانــات البلد-الســنة، يصــل إىل 80٪ أو أكــرث. 
تــم حســاب مجمــوع الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق، مــن خــالل بيانــات تســجيل الوفيــات والبيانــات الســكانية الــواردة 

للحصول عىل تفاصيل حول املعايري املستخدمة لتقييم جودة بيانات التسجيل الحيوية، انظر املرجع 3 واملالحظة التوضيحية يف املراجع 4 و5.  1

تم يف بعض البلدان االستعانة مبصادر أخرى للمعلومات حول الوفيات: وهي البلدان التي كان فيها مجموع الوفيات املبلغ عنها من خالل نظام املراقبة الوطني أكرب من الوفيات املقدرة يف االنحدار أو من بيانات تسجيل الوفيات، حيث استخدمت   2
هذه األخرية.
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إىل منظمــة الصحــة العامليــة عــىل النحــو التــايل: تــم توزيــع الوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــات التــي تصنــف عــىل أنهــا »غــري محــددة القصــد« 
بالتناســب لجميــع فئــات اإلصابــات غــري املتعمــدة واملتعمــدة، ضمــن املجموعــات التــي تســتند إىل العمــر والجنــس. ثــم اســتخدمت هــذه 
البيانــات لحســاب معــدالت الوفيــات املحــددة حســب العمــر والجنــس مــن إجــاميل الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق. ويف حــال كان 
تقييــم اكتــامل البيانــات أقــل مــن 100٪، جــرى تعديــل معــدالت الوفاة بســبب عــدم االكتامل مــن خــالل رضب )100/نســبة االكتــامل(. طُبقت 
معــدالت الوفيــات هــذه عــىل تقديــرات األمــم املتحــدة للســكان حســب نــوع الجنس إىل فئــات عمريــة نطاقهــا 5 ســنوات )6( لتقديــر مجموع 

الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق لــكل بلــد - ســنة.

وتنقسم هذه البلدان إىل ثالث فئات، هي:
بلــدان لديهــا بيانــات تســجيل الوفيــات لعــام 2013، والتي تجــاوزت فيها الوفيــات الناجمة عــن تصادمات الطــرق املقدرة لعــام 2013 العدد . 1

املبلـّـغ عنــه مــن نظــام الرتصــد. يف هــذه الحالة، يتــم اســتخدام التقدير املســتند إىل بيانــات تســجيل الوفيات. تضم هــذه الفئــة 17 بلداً.

بلــدان ترجــع فيهــا أحــدث بيانــات تســجيل الوفيــات املقدمــة ملنظمــة الصحــة العامليــة إىل مــا قبــل عــام 2012، ولكــن ليــس إىل مــا قبــل . 2
عــام 2005. تــم تقديــر عــدد الوفيــات لعــام 2013 اســتناداً إىل توقــع ألحــدث بيانــات تســجيل الوفيــات مــن خــالل اســتخدام االتجاهــات 

يف البيانــات الــواردة مــن نظــام الرتصــد. تضــم هــذه الفئــة 54 بلــداً.

بلــدان تجــاوز فيهــا عــدد الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق لعــام 2013 )أي مــن مصــدر آخــر غــري بيانــات تســجيل الوفيــات( العدد . 3
املقــدر اســتناداً إىل بيانــات تســجيل الوفيــات. اســتخدمت أعــداد الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق املبلــغ عنهــا لعــام 2013 يف 14 بلداً.

2. بلدان لديها مصادر أخرى للمعلومات حول أسباب الوفيات
مل تتوفــر البيانــات الخاصــة مبجمــوع الوفيــات حســب ســبب الوفــاة إال لســنة واحــدة فقــط أو عــدد قليــل مــن الســنوات الســابقة يف البلــدان 
التاليــة: الهنــد وجمهوريــة إيــران اإلســالمية وتايلنــد وفييــت نــام. تــم توثيــق مصــادر البيانــات يف امللحــق )ب( الخــاص بتقريــر »عــبء املــرض 
العاملــي: تحديــث 2004« )3( وكذلــك بعــض الدراســات الحديثــة املقدمــة ملنظمــة الصحــة العامليــة. بالنســبة لهــذه البلــدان، تــم اســتخدام 
أســلوب تحليــل االنحــدار املوضــح أدنــاه يف وضــع التوقعــات، اســتناداً ألقــرب ســنة توفــرت فيهــا تقديــرات حــول مجمــوع الوفيــات الناجمــة 

عــن تصادمــات الطــرق. 

3. بلدان يقل عدد سكانها عن 150,000 نسمة
بالنســبة للبلــدان الثالثــة عــرشة الصغــرية التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 150,000  نســمة ومل يكــن لديهــا بيانــات تســجيل وفيــات مناســبة، مل 

يتــم اســتخدام التقديــرات املســتندة إىل تحليــل االنحــدار، بــل تــم اســتخدام عــدد الوفيــات مبــارشة دون تعديــل.

4. بلدان ال متتلك بيانات تسجيل وفيات مناسبة
ــغ عــدد ســكانها أكــرث مــن  ــي يبل ــل والت ــا إىل 80٪ عــىل األق ــات تصــل نســبة اكتامله ــات تســجيل وفي ــك بيان ــي ال متتل ــدان الت بالنســبة للبل
150,000 نســمة، تــم اســتخدام منــوذج االنحــدار لتقديــر مجمــوع الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق. أمــا بالنســبة للتقاريــر الســابقة، 
فقــد اســتخدمنا منــوذج االنحــدار الســلبي الثنــايئ املالئــم لنمذجــة بيانــات إحصائيــة مــن عــدد صحيــح غــري ســالب )عــدد الوفيــات الناجمة عن 
تصادمــات الطــرق( )7، 8(. تــم اســتخدام اختبــار نســبة احتامليــة لتقييــم مــا إذا وفـّـر ذلــك النمــوذج الســلبي الثنــايئ مالءمــة أفضــل للبيانــات 

مقارنــة مــع منــوذج بواســون )حيــث يتــم تقييــد تبايــن البيانــات ليســاوي املتوســط(.

 
lnN =C +β1 X1 +β2X2 + ....+βnXn + lnPop+ε  )1(

ويف املعادلــة أعــاله، يشــري حــرف N إىل إجــاميل الوفيــات الناجمــة عــن التصادمــات عــىل الطــرق )البلــد - الســنة(، بينــام يشــري حــرف C إىل حد 
ثابــت، ويشــري Xi إىل مجموعــة مــن املتغــريات التفســريية، وتشــري كلمــة Pop إىل عــدد ســكان البلد-الســنة، وأخــرياً يشــري الرمز ε إىل حــد الخطأ 
الثنــايئ الســلبي. وقــد اســتخدم الســكان كانكشــاف exposure، األمــر الــذي جعــل مــن املمكــن تفســري معاِمــالت )βi( للمتغــريات املســتقلة 
بوصفهــا تؤثــر عــىل املعــدالت ال عــىل األعــداد. ويف دراســة ســابقة، تــم اســتخدام هــذا النــوع مــن النــامذج لتمثيــل »التعــرض للحــوادث« )9(. 
ــات الناجمــة عــن  ــل الوفي ــة مث ــات اإلحصائي ــايئ يعــد مناســباً للبيان ــل االنحــدار الســلبي الثن كــام وجــد كارالفتيــس وتاركــو أن منــوذج تحلي

التصادمــات عــىل الطــرق )10(.

وتــم تقديــر املُحــددات β1، β2، β3 ··· βn )املعادلــة 1( مــن خــالل مواءمــة منــوذج تحليــل االنحــدار الســلبي الثنــايئ مــع إجــاميل الوفيــات 
الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق املقــدرة لجميــع البلــدان - الســنوات خــالل الفــرتة الواقعــة بــني عامــي 2000 و2013 التــي اســتوفت معايــري 
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االكتــامل )انظــر قســم 1 ومرجــع 5(، وذلــك باســتخدام أعــداد الوفيــات الناجمــة عــن تصادمــات الطــرق يف بلــدان تنــدرج تحــت مجموعــة 1 
واملوضحــة أعــاله. اخرتنــا ثالثــة منــاذج )منــوذج A وB وC( التــي تناســبت بشــكل جيــد داخــل العينــة وخارجهــا والتــي كانــت جميــع متغرياتهــا 
أيضــاً ذات داللــة إحصائيــة مهمــة. اُســتمدت التقديــرات النهائيــة بنــاًء عــىل متوســط التوقعــات مــن هــذه النــامذج الثالثــة. ويصــف الجــدول 

التــايل املتغــريات املســتخدمة يف النــامذج الثالثــة:

النامذج التي أدرجت فيهامصدر املعلوماتالوصفاملتغريات املستقلة

تقديرات منظمة الصحة العاملية لنصيب الفرد من الناتج الناتج املحيل اإلجاميل
املحيل اإلجاميل )بالدوالر الدويل أو دوالرات تعادل القوة 

الرشائية، قاعدة 2011(

قاعدة بيانات منظمة 
الصحة العاملية

أ،ب،ج

املسوحات الخاصة بالتقرير مجموع السيارات لكل 1000 شخصاملركبات للفرد
العاملي عن حالة السالمة 

عىل الطرق وقاعدة بيانات 
منظمة الصحة العاملية

أ،ب،ج

قاعدة بيانات انرتناشونال إجاميل الطرق )كلم( لكل 1000 هكتاركثافة الطرق
فيوترشز )11(

أ،ب،ج

الحدود الوطنية للرسعة املقررة عىل 
الطرق الريفية

الحدود الوطنية للرسعة القصوى املقررة عىل الطرق الريفية 
)كم/س( من خالل استبيان منظمة الصحة العاملية

املسح الخاص بالتقرير 
العاملي عن حالة السالمة 

عىل الطرق

أ،ب،ج

الحدود الوطنية للرسعة املقررة عىل 
الطرق الحرضية

الحدود الوطنية للرسعة القصوى املقررة عىل الطرق الحرضية 
)كم/س( من خالل استبيان منظمة الصحة العاملية

التقرير العاملي عن حالة 
السالمة عىل الطرق

أ،ب،ج

متغري الوصول للنظام الصحي )نتيجة املكون األسايس استناداً الوصول إىل النظام الصحي
إىل مجموعة من مؤرشات التغطية لكل بلد(

مجموعة بيانات معهد 
القياسات الصحية 

والتقييم )12(

أ،ب،ج

لرتات الكحول )املسجلة وغري املسجلة( لكل شخص بالغ يزيد استهالك الكحول الظاهر
عمره عىل 15 عاماً

قاعدة بيانات منظمة 
الصحة العاملية

أ،ب،ج

تقرير آفاق السكان يف نسبة السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و64 عاماً السكان العاملون
العامل مراجعة للعام 2012 
)إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتامعية لألمم املتحدة(

أ،ب،ج

املسح الخاص بالتقرير نسبة املركبات التي هي دراجات ناريةنسبة الدراجات النارية
العاملي عن حالة السالمة 

عىل الطرق

ب

التحكم يف مؤرش الفساد )ترتاوح الوحدات من 2.5- إىل 2.5+ مؤرش الفساد
حيث كلام زادت القيمة، عنى ذلك سيطرة أفضل عىل الفساد(

البنك الدويل )13(، 
قاعدة بيانات انرتناشونال 

فيوترشز )11(

ب

سياسات وطنية لتشجيع امليش 
وركوب الدراجات الهوائية

وجود سياسات وطنية تشجع امليش و/أو ركوب الدراجات 
الهوائية

املسح الخاص بالتقرير 
العاملي عن حالة السالمة 

عىل الطرق

ج

إجاميل تعداد سكان )يستخدم لإلزاحة يف االنحدار الثنايئ تعداد السكان
السالب(

تقرير آفاق السكان يف 
العامل مراجعة للعام 2012 
)إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتامعية لألمم املتحدة( 
)6(

أ،ب،ج

جدول هـ 3
املتغريات املستخدمة يف النموذج
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جدول هـ 4
ملحة عامة عن األساليب املستخدمة للحصول عىل تقديرات قطرية قابلة للمقارنة

البلدطريقة التقدير

مجموعة 1
بيانات  متتلك  التي  البلدان/املناطق 

تسجيل وفيات جيدة

األرجنتني، أسرتاليا، النمسا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بلجيكا، بليز، الربازيل، بلغاريا، كندا، شييل، الصني 
)14، 15(، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، قربص، الجمهورية التشيكية، الدامنرك، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مرص، 
السلفادور، إستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، أملانيا، اليونان، غواتيامال، غيانا، هنغاريا، آيسلندا، آيرلندا، إرسائيل، إيطاليا، 
جامايكا، اليابان، كازاخستان، الكويت، قريغيزستان، التفيا، ليتوانيا، لكسمربغ، ملديف، مالطة، موريشيوس، املكسيك، الجبل 
األسود، هولندا، نيوزيلندا، الرنويج، ُعامن، بنام، باراغواي، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، 
السويد،  إسبانيا، سورينام،  أفريقيا،  لوسيا، رصبيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب  الرويس، سانت  االتحاد  رومانيا، 
سويرسا، الجمهورية اليوغوسالفية السابقة مقدونيا، ترينيداد وتوباغو، تركيا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية، 

أوروغواي، أوزبكستان، الضفة الغربية وقطاع غزة 

مجموعة 2
بلدان لديها مصادر أخرى للمعلومات 

حول أسباب الوفيات

الهند )16(، جمهورية إيران اإلسالمية، تايلند، فييت نام

مجموعة 3
بلدان يقل عدد سكانها عن 150,000 

نسمة

أندورا، أنتيغوا وبربودا، جزر كوك، دومينيكا، كرييبايت، جزر مارشال، ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(، موناكو، باالو، سانت 
فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، سيشيل، تونغا

مجموعة 4
بلدان ال متتلك بيانات تسجيل وفيات 

مناسبة

أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنغوال، أرمينيا، بنغالديش، بنن، بوتان، بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(، البوسنة والهرسك، 
بوتسوانا، بوركينا فاسو، كابو فريدي، كمبوديا، الكامريون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية 
الكونغو الدميقراطية، جيبويت، إريرتيا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، هندوراس، إندونيسيا، العراق، األردن، 
كينيا، جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو، ليبرييا، ليبيا، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، مايل، موريتانيا، منغوليا، 
املغرب، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجرييا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، بريو، رواندا، ساموا، سان 
تومي وبرينسيبي، اململكة العربية السعودية، السنغال، سرياليون ، جزر سليامن، الصومال، رسي النكا، السودان، سوازيلند، 
طاجيكستان، تيمور - ليشتي، توغو، تونس، تركامنستان، أوغندا، اإلمارات العربية املتحدة، جمهورية تنزانيا املتحدة، فانواتو، 

اليمن، زامبيا، زميبابوي

ملعرفة األساليب املحددة املستخدمة لكل بلد، انظر امللحق عىل الرابط التايل:
http://violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/methodology/en/index.html
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املرتسامت الُقطرية
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اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

أفغانستان

اإلطار املؤسيس
اإلدارة العامة لرشطة املرور، وزارة الداخليةاملؤسسة الرائدة

نعمهل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

الهل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

—هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

—تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعمهل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

الهل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

الهل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

الهل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

الهل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
357 655إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

608 407السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

090 68الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

416 81الشاحنات الثقيلة

589 20الحافالت

654 77أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

الهل هناك معايري للتصادمات األمامية

الهل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

الحامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
الهل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

119هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

—ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
392 1ب )67٪ ذكور، 9٪ إناث(العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

734 4تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية
)95٪ فاصل الثقة 006 4–461 5(

15.5تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

—الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إدارة رشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

عدد السكان: 674 551 30 • مجموعة الدخل: منخفض • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 690 )دوالر أمرييك(

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعمهل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

الهل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعةهل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

الهل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

المبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10اإلنفاذ

نعم ج،دهل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

—حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

الهل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10اإلنفاذ

—نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

الهل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

—هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

—هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

—هل يبني القانون معايري الخوذ

—اإلنفاذ

—معدل ارتداء الخوذ

الهل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

—هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

—اإلنفاذ

—معدل ارتداء حزام األمان

هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 
حركة األطفال”

ال

الهل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

—يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

—اإلنفاذ

—نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

الهل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

—هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

—هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعمهل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

غري قائم عىل تركيز مستوى الكحول يف الدم ج 
تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون د 

صحة العامة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

املصدر: تقرير رشطة املرور )بيانات عام 2013(.
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ألبانيا
عدد السكان: 271 173 3 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 710 4 )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر
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املصدر: وزارة النقل والبنية التحتية. املصدر: 2013 وزارة النقل والبنية التحتية، وزارة الداخلية )نظام معلومات الحوادث(.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوزارة للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2016( ٪50–30 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
445 956 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

372 511 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

26 774 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

40 874 الشاحنات الثقيلة

5 797 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

127 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
295ب )80٪ ذكور، 20٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

478 )95٪ فاصل الثقة 435–521( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

15.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.6٪ ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املصدر: 2013، وزارة النقل والبنية التحتية، وزارة الداخلية )نظام معلومات الحوادث(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من  ب 
وقوع التصادم

2012، تقرير حالة السالمة عىل الطرق ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
6٪ د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
18٪ جميع الركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

24٪ سائقني د، 16٪ املقاعد 
األمامية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

املصدر: 2013، وزارة النقل والبنية التحتية، وزارة الداخلية )نظام معلومات الحوادث( د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪23(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪28(

املشاة )٪31(

راكبو الدراجات 
الهوائية )٪4(

أخرى )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪13(
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املصدر: املركز الوطني للوقاية واألمن عرب الطرق

اإلطار املؤسيس
املركز الوطني للوقاية واألمن عرب الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2018–2013( ٪10 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
7 308 539 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

4 677 596 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

20 102 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

526 133 الشاحنات الثقيلة

125 161 الحافالت

1 959 547 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
540 4ب )82٪ ذكور( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

9 337
)95٪ فاصل الثقة 985 7–689 10(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

23.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املركز الوطني للوقاية واألمن عرب الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. مالحظة: ال يوجد بيانات حول  ب 
نسبة الوفيات بني اإلناث

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.01 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.01 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

90٪ سائقني ج، 90٪ املقاعد 
األمامية ج

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

املركز الوطني للوقاية واألمن عرب الطرق )بيانات عام 2013( ج 

البيانات غري متاحة
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املصدر: إدارة الرشطة. املصدر: 2013، إدارة الرشطة.
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اإلطار املؤسيس
وحدة التنقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

نعم )غري محدد( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
76 394 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

56 635 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

12 985 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

809 الشاحنات الثقيلة

219 الحافالت

5 746 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
2ب )50٪ ذكور، 50٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

6 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

7.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إدارة الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
0٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
98٪ سائقني ج، 98٪ ركاب ج معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

70٪ املقاعد األمامية ج، ٪10 
املقاعد الخلفية ج

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، إدارة الرشطة ج 

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪50(

املشاة )٪50(
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املصدر: اإلدارة الوطنية للمرور، اإلدارة العامة لرشطة املرور املصدر: اإلدارة الوطنية للمرور، اإلدارة العامة لرشطة املرور )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني لتخطيط املرور املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

نعم )غري محدد( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
581 530 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

403 794 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

103 104 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

68 530 الشاحنات الثقيلة

1 477 الحافالت

4 625 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

دون الوطنية هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
305 4ب )84٪ ذكور، 16٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

5 769
)95٪ فاصل الثقة 626 4–912 6(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

26.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة الوطنية للمرور، اإلدارة العامة لرشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.06 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.06 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
60٪ سائقني ج، 40٪ ركاب ج معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

90٪ املقاعد األمامية ج،
15٪ املقاعد الخلفية ج

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، اإلدارة الوطنية للمرور، اإلدارة العامة لرشطة املرور ج 

املشاة )٪35(

أخرى )٪63(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪2(
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املصدر: إدارة سجالت الرشطة واملستشفيات والوفيات  املصدر: الرشطة )بيانات عام 2013(

اإلطار املؤسيس
قوة الرشطة امللكية - إدارة املرور، وزارة األمن الوطني والعمل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
29 989 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
6ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

6 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة امللكية ألنتيغوا وباربودا. تعرف بأنها سنة ويوم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
~32 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

~64 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

يطبق يف مدينة سانت جونز ويف املناطق ذات الرسعات املحددة ج 

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪67(

املشاة )٪17(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪16(
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املصدر: االتجاه الوطني ملرصد السالمة عىل الطريق املصدر: االتجاه الوطني ملرصد السالمة عىل الطريق )بيانات عام 2013(

اإلطار املؤسيس
الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2008( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
23 120 241 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

16 834 231 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

5 499 148 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

703 160 الشاحنات الثقيلة

83 702 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

107 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
209 5ب )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

5 619 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

13.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.2٪ ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

االتجاه الوطني ملرصد السالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

تكاليف التصادمات عىل الطرق يف األرجنتني - االتجاه الوطني ملرصد السالمة عىل الطرق ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
27٪ هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
61٪ سائقني هـ، 40٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

37٪ املقاعد األمامية هـ،
26٪ املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ
34٪ و نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

≥0.02 غ/دل لراكبي الدراجات النارية د 

االتجاه الوطني ملرصد السالمة عىل الطرق. هـ 

الدراسة الوصفية الثالثة يف األرجنتني حول السلوك وثقافة الطريق. االتجاه الوطني ملرصد السالمة عىل الطريق و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪64(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 

)٪24(

املشاة )٪10(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(



84

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

أرمينيا
عدد السكان: 566 976 2 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 800 3 )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

ت الطرق
صادما

ت الناجمة عن ت
أعداد الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

100

150

200

250

300

350

400

450

50

املصدر: رشطة الطرق يف جمهورية أرمينيا املصدر: 2013، رشطة الطرق يف جمهورية أرمينيا

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق يف جمهورية أرمينيا املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2014–2009( ٪10 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
إجاميل عدد املركبات املسجلة

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
316ب )83٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

546 )95٪ فاصل الثقة 503–588( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

18.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور يف جمهورية أرمينيا. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2006، احتياجات إدارة القدرات واالستثامرات يف السالمة عىل الطرق، األهداف االجتامعية املستدامة ملنطقة أوروبا وآسيا الوسطى،  ج 
البنك الدويل

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
90 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
2٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

يتم تخفيض حدود الرسعة يف املناطق السكنية إىل 60 كم/س د 

2013، رشطة الطرق يف جمهورية أرمينيا هـ 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪20(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪35(

املشاة )٪36(

سائقو/راكبو الشاحنات الثقيلة )٪9(

راكبو الدراجات الهوائية )>٪1(

سائقو/راكبو الحافالت )>٪1(
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املصدر: قاعدة بيانات وفيات الطرق، وديوان اإلحصاءات األسرتايل املصدر: 2013، قاعدة بيانات وفيات الطرق األسرتالية

اإلطار املؤسيس
إدارة البنية التحتية والتنمية اإلقليمية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

30٪ سنويا )2011–2020( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
17 180 596 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

15 871 827 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

744 732 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

416 902 الشاحنات الثقيلة

93 034 الحافالت

54 101 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

0 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
15٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

تكلفة تصادمات الطرق يف أسرتاليا، 2006. ب 

البيانات
192 1ب )72٪ ذكور، 28٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 252 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

5.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.1٪ب الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قاعدة بيانات وفيات الطرق األسرتالية، إدارة البنية التحتية والتنمية اإلقليمية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع  ج 
التصادم.

مستخدمو طرق أكرث أماناً*
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100–130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100–130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.049 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
30٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
99٪ سائقني هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

97٪ املقاعد األمامية و،
96٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2002-2006، قاعدة بيانات تصادمات الطرق املميتة، إدارة البنية التحتية والتنمية اإلقليمية. د 

 Haworth, N. et al. )1997( Case-Control Study of Motorcycle Crashes, CR174, Federal Office of Road Safety, هـ 
Canberra.

 Petroulias, T, 2014. Community Attitudes to Road Safety: 2013 survey report, Department of Infrastructure و 
and Regional Development, Canberra.

تأخذ هذه البيانات القوانني ما دون الوطنية بعني االعتبار. ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل املالحظة التوضيحية 1.  *

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪47(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪17(

املشاة )٪13(

أخرى )٪1(

ركاب الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪18(

راكبو الدراجات الهوائية )٪4(
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا.
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املصدر: إحصاءات النمسا املصدر: 2013، إحصاءات النمسا

اإلطار املؤسيس
الوزارة الفيدرالية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
6 384 971 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

4 641 308 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

743 648 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

870 412 الشاحنات الثقيلة

9 579 الحافالت

120 024 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
3.5٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2011، مجلس سالمة الطرق النمساوي ب 

البيانات
455ج )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

455 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

5.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
3.3٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إحصاءات النمسا. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

الوزارة الفدرالية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا، إحصاءات النمسا د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.01 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
7٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
< 95٪ جميع الركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

86٪ املقاعد األمامية ز،
65٪ املقاعد الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
45٪ ح نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، إحصاءات النمسا هـ 

2007، مجلس سالمة الطرق النمساوي و 

2008-2010، مجلس سالمة الطرق النمساوي ز 

2011، مجلس سالمة الطرق النمساوي ح 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪33(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪10(

املشاة )٪18(

ركاب/سائقو الشاحنات 
الثقيلة )٪5(

أخرى )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪22(

راكبو الدراجات 
الهوائية )٪11(
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املصدر: لجنة اإلحصاءات الحكومية املصدر: 2012، لجنة اإلحصاءات الحكومية

|
2004

اإلطار املؤسيس
رشطة الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 135 936 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

958 594 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

2 067 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

130 019 الشاحنات الثقيلة

29 647 الحافالت

15 609 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

103 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
2.5٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2010، إدارة املعلومات يف وزارة الصحة ب 

البيانات
168 1ج )80٪ ذكور، 20٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

943 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

10 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

لجنة اإلحصاءات الحكومية. تعرّف عىل أنها الوفاة يف غضون 7 أيام من التصادم ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
31٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

2010، رشطة الطرق. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪36(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪26(

املشاة )٪31(

سائقو/ركاب الحافالت )٪5(

أخرى )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪1(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )>٪1(

راكبو الدراجات الهوائية )>٪1(
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املصدر: رشطة املرور امللكية يف جزر البهاما. املصدر: رشطة املرور امللكية يف جزر البهاما )بيانات عام 2013(. 

اإلطار املؤسيس
إدارة املرور املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2002( ٪20 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
144 388 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

135 872 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 061 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

6 268 الشاحنات الثقيلة

1 187 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

919 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
52ب )81٪ ذكور، 19٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

52 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

13.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قسم املرور التابع لرشطة املرور امللكية يف جزر البهاما. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون سنة من وقوع التصادم  ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة*

24–72 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

48–72 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

— هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تأخذ هذه البيانات القوانني ما دون الوطنية بعني االعتبار  *

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪37(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪21(

املشاة )٪21(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪17(

راكبو الدراجات الهوائية )٪4(
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البحرين
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املصدر: إحصاءات املرور 2013، اإلدارة العامة املرور، مملكة البحرين، وزارة الداخلية 2014، الجهاز املركزي للمعلومات )بيانات السكان( املصدر: إحصاءات املرور 2013، اإلدارة العامة املرور، مملكة البحرين، وزارة الداخلية )بيانات عام 2013(

اإلطار املؤسيس
املجلس األعىل للمرور املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
545 155 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

475 625 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

11 435 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

45 972 الشاحنات الثقيلة

12 123 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
86ب )85٪ ذكور، 15٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

107 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إحصاءات املرور 2013، اإلدارة العامة املرور، مملكة البحرين، وزارة الداخلية )2014(. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
3٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
20٪ سائقني هـ معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم القانون عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم ج 

اإلدارة العامة املرور، مملكة البحرين، وزارة الداخلية )بيانات عام 2013( د 

2014، استخدام “الهواتف الذكية” أثناء القيادة: التحديات وتصميم العالج املفاهيمي”، مرشوع تخرج يف كلية الهندسة، جامعة  هـ 
البحرين.

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪41(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪19(

املشاة )٪31(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪3(

راكبو الدراجات الهوائية )٪6(
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بنغالديش
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املصدر: تقرير هيئة الطرق السنوي )بيانات عام 2012( املصدر: تقرير هيئة الطرق السنوي )بيانات عام 2012(

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
 2 088 566 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

547 423 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 336 339 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

141 850 الشاحنات الثقيلة

59 500 الحافالت

3 454 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
538 2ب )57٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

21 316
)95٪ فاصل الثقة 349 17–283 25(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

13.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.6٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

أول تقرير ملعلومات الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

مخترب أبحاث املرور، اململكة املتحدة )بيانات عام 2003( ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

~112 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د،هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون هـ 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪13(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪28(

املشاة )٪32(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪6(

سائقو/ركاب الحافالت )٪8(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(
راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪11(
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املصدر: رشطة بربادوس امللكية )بيانات عام 2013(

الوفيات لكل 000 100 نسمةالعام
20106.8

20116.8

201210

20136.4

املصدر: رشطة بربادوس امللكية.

اإلطار املؤسيس
 “)1( وزارة النقل واألعامل
)2( لجنة بربادوس للسالمة عىل الطرق

املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

50٪ )بحلول 2020( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
112 118 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

103 905 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

2 043 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

5 302 الشاحنات الثقيلة

868 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
18ب )89٪ ذكور، 11٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

19 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة بربادوس امللكية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪33(

املشاة )٪39(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
راكبو الدراجات الهوائية )11٪( وذات الثالث عجالت )٪17(
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املصدر: رشطة املرور الوطنية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية. املصدر: 2013 رشطة املرور الوطنية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الدامئة لضامن السالمة عىل الطرق،
تحت مظلة مجلس وزراء بيالروس

املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

500 شخص )2006–2015( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 900 442 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 670 567 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

376 984 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

175 857 الشاحنات الثقيلة

10 876 الحافالت

666 158 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

103 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
894 ب )73٪ ذكور، 27٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 282 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

13.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور الوطنية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
14٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تشري إىل املناطق املعمورة ج 

2013، رشطة املرور الوطنية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية د 

سائقو )جميع املركبات( 
)٪27(

ركاب )جميع املركبات( )٪22(

املشاة )٪42(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪8(

أخرى )٪1(
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املصدر: اإلدارة العامة لإلحصاءات واملعلومات االقتصادية. املصدر: 2013 اإلدارة العامة لإلحصاءات واملعلومات االقتصادية.
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اإلطار املؤسيس
اللجنة الوزارية للسالمة عىل 
الطرق

املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2010( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
6 993 767 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

6 130 455 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

427 707 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

102 419 الشاحنات الثقيلة

15 822 الحافالت

317 364 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
724ب )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

746 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة العامة لإلحصاءات واملعلومات االقتصادية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
25٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
99٪ سائقني هـ، 99٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
86٪ املقاعد األمامية هـ معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
52٪و نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها لحدود غري محددة ج 

املديرية العامة لإلحصاء واملعلومات االقتصادية د 

املعهد البلجييك للسالمة عىل الطرق - مركز املعرفة بسالمة الطرق هـ 

2011، املعهد لبلجييك للسالمة عىل الطرق - مركز املعرفة بسالمة الطرق و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪39(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪13(

املشاة )٪13(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

أخرى )٪6(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪16(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪10(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(
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املصدر: نظام املعلومات الصحية يف بيليز، وزارة الصحة  املصدر: إدارة رشطة بيليز/نظام املعلومات الصحية يف بيليز، وزارة الصحة لجنة تنسيق 
التحقيقات )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2014( ٪20 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
— إجاميل عدد املركبات املسجلة

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى

معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
73ب )86٪ ذكور، 14٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

81 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

نظام املعلومات الصحية يف بيليز، وزارة الصحة . تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

~40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

~88 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
82٪ جميع الركاب ج معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2014، إدارة املرور ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪23(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪23(

املشاة )٪10(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

سائقو/ركاب الحافالت )٪3(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪22(

راكبو الدراجات 
الهوائية )٪18(
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املصدر: املركز الوطني للسالمة عىل الطرق واملعهد الوطني لتحليل البيانات االقتصادية. املصدر: قاعدة بيانات املركز الوطني للسالمة عىل الطرق )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
املركز الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
34 914 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

28 156 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

828 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

1 209 الشاحنات الثقيلة

1 278 الحافالت

3 443 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
658ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

2 855
)95٪ فاصل الثقة 398 2–312 3(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

27.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قاعدة بيانات املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 7 أيام من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
ال هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

— هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

— مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

ال هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
15٪ سائقني د، 1٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013 دراسة أجرتها “هانديكاب انرتناشونال وأليناغنون د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪6(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪9(

املشاة )٪21(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪5(

أخرى )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪56(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪2(
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املصدر: رشطة بوتان امللكية )قسم املرور(. املصدر: رشطة بوتان امللكية )قسم املرور( )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
هيئة النقل والسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

أقل من 10 وفيات لكل 000 10 
مركبة )2011–2020(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
68 173 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

46 575 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

9 758 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

9 397 الشاحنات الثقيلة

475 الحافالت

1 968 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
59ب )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

114 )95٪ فاصل الثقة 98–130( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

15.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة بوتان امللكية )قسم املرور(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

30 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪46(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪49(

املشاة )٪3(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪2(
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بوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(
عدد السكان: 200 671 10 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 550 2 )دوالر أمرييك(
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املصدر: املرصد الوطني للسالمة العامة، بيانات الرشطة البوليفية. املصدر: الرشطة البوليفية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
إدارة السالمة العامة، وزارة الداخلية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2018–2014( ٪10 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 206 743 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

896 332 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

166 062 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

117 412 الشاحنات الثقيلة

26 937 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

800100004 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
848 1ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

2 476
)95٪ فاصل الثقة 190 2–763 2(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

23.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.3٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة البوليفية . تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

املعهد الوطني لإلحصاءات، نرشة صحفية، 23 نيسان/أبريل )البيانات ال تشمل األرضار املادية( ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪16(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪40(

املشاة )٪32(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪10(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(
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البوسنة والهرسك
عدد السكان: 307 829 3 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 780 4 )دوالر أمرييك(
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املصدر: الوزارة الفدرالية للشؤون الداخلية التحاد البوسنة والهرسك، وزارة الداخلية يف جمهورية رسبسكا، والتقرير السنوي ملقاطعة بوكو - وحدة رشطة 
املرور، هيئة اإلحصاءات يف البوسنة والهرسك، معهد الصحة العامة يف اتحاد البوسنة والهرسك

املصدر: الوزارة الفدرالية للشؤون الداخلية التحاد البوسنة والهرسك، وزارة الداخلية يف جمهورية رسبسكا، والتقرير السنوي ملقاطعة بوكو - وحدة رشطة 
املرور 2013. تشري البيانات إىل جمهورية رسبسكا ومقاطعة بوكو

اإلطار املؤسيس
وكالة السالمة املرورية لجمهورية رسبسكا املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

50٪ )2013–2022( لجمهورية 
رسبسكا؛ ٪30 )2008–2013( 
التحاد البوسنة والهرسك

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
881 200 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

751 968 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

15 317 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

82 806 الشاحنات الثقيلة

3 589 الحافالت

27 520 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
334ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

676 )95٪ فاصل الثقة 607–745( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

17.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

2.0٪ لجمهورية رسبسكا ج؛
5.8٪ التحاد البوسنة والهرسك د

الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الوزارة االتحادية للشؤون الداخلية التحاد البوسنة والهرسك، وزارة الداخلية لجمهورية رسبسكا والتقرير السنوي لعام 2013  ب 
ملقاطعة بركو - وحدة رشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوما من وقوع التصادم

2011، معهد االقتصاد يف جمهورية رسبسكا ج 

2011، الوزارة الفدرالية للشؤون الداخلية التحاد البوسنة والهرسك د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة هـ هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

15٪ لجمهورية رسبسكا و، ٪6 
التحاد البوسنة والهرسك ز، ٪3 
ملقاطعة بركو ح

نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

املقاعد األمامية: 52٪ لجمهورية 
رسبسكا ط؛ 18٪ التحاد البوسنة 
 والهرسك ي؛

املقاعد الخلفية: 5٪ لجمهورية 
رسبسكا ط؛ 15٪ التحاد البوسنة 
والهرسك ي

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
24٪ لجمهورية رسبسكا ط نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها لحدود غري محددة هـ 
2013، وزارة الداخلية يف جمهورية رسبسكا و 

2011، الوزارة الفدرالية للشؤون الداخلية اتحاد البوسنة والهرسك ز 
سجالت اإلصابات الناجمة عن تصادمات الطرق يف مقاطعة بركو ح 

2013، اتحاد السيارات لجمهورية رسبسكا )بيانات ما دون الوطنية( ط 
2011، سويرود )بيانات ما دون الوطنية( ي 

سائقو السيارات 
واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪34(

ركاب )جميع املركبات( )٪19(

املشاة )٪27(

راكبو الدراجات 
الهوائية )٪11(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪9(
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اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020 –2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
520 793 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

454 093 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

3 649 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

29 654 الشاحنات الثقيلة

2 023 الحافالت

31 374 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
411ب )74٪ ذكور، 26٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

477 )95٪ فاصل الثقة 412–542( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

23.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
10٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سجالت الرشطة )بيانات عام 2013(. ج 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪24(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪44(

املشاة )٪27(

سائقو/ركاب الحافالت 
)٪5<(
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املصدر: نظام معلومات الوفيات املصدر: نظام معلومات الوفيات، )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
إدارة املرور الوطنية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

تخفيض الوفيات من 18 إىل 11 
لكل 000 100 نسمة )2004-
)2014

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
81 600 729 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

54 175 378 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

21 597 261 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

2 488 680 الشاحنات الثقيلة

888 393 الحافالت

2 451 017 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

192 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
291 42ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

46 935 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

23.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.2٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

نظام معلومات الوفيات. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

2005، معهد أبحاث االقتصاد التطبيقي ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
80 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
81٪ جميع الركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

73٪ املقاعد األمامية و، ٪37 
املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
57٪ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادة الرسعة إىل حدود غري محددة يف بعض الظروف د 

2012، البحث الوطني حول صحة الطلبة هـ 

2008، البحث الوطني لدراسة األرس و 

2012، سيف كيدز برازيل ز 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪5(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪18(

املشاة )٪20(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪28(

راكبو الدراجات الهوائية )٪3(

أخرى )٪23(
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املصدر: اإلدارة العامة للرشطة الوطنية - وزارة الداخلية املصدر: 2013، اإلدارة العامة للرشطة الوطنية - وزارة الداخلية

اإلطار املؤسيس
الهيئة االستشارية العامة حول مشاكل السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 502 771 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 910 235 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

147 960 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

421 784 الشاحنات الثقيلة

22 792 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
601ب )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

601 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

8.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة العامة للرشطة الوطنية - وزارة الداخلية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

االسرتاتيجية الوطنية لتحسني السالمة عىل الطرق يف جمهورية بلغاريا 2020-2011 ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

140 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
3٪ د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
80٪ سائقني هـ، 30٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
80٪ جميع الركاب و معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، اإلدارة العامة للرشطة الوطنية - وزارة الداخلية د 

2010، مراقبة رشطة املرور هـ 

2010-2013، وزارة الصحة و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪36(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪27(

املشاة )٪18(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪4(

أخرى )٪1(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪9(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪5(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(
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بوركينا فاسو
عدد السكان: 839 934 16 • مجموعة الدخل: منخفض • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 670 )دوالر أمرييك(

ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة البنية التحتية والنقل.
ىل البيانا

صول ع
صادية ألوروبا. تم الح

صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت
W ال

P29 ت
ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا

سي
ت من إطار تن

ت سالمة املركبا
ت. بيانا

رشيعا
صحة العاملية مراجعة للت

ت منظمة ال
أجر

ت الطرق
صادما

ت الناجمة عن ت
أعداد الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

600

800

1000

1200

200

400

املصدر: الرشطة الوطنية والدرك الوطني

البيانات غري متاحة

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
9٪ جميع الركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

2008، تقرير حول الدراسة السياقية حول استخدام الخوذة لتطوير اسرتاتيجية وطنية حول استخدام الخوذ يف بوركينا فاسو د 

اإلطار املؤسيس
املكتب الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪25 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 545 903 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

197 702 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 282 706 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

24 139 الشاحنات الثقيلة

9 615 الحافالت

31 741 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

18 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
125 1ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

5 072
)95٪ فاصل الثقة 064 4–080 6(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

30 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة الوطنية والدرك الوطني. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة اإلدارة الداخلية.
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املصدر: سجالت الرشطة.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/ الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

اإلطار املؤسيس
اإلدارة العامة للنقل الربي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2013( ٪30 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
56 690 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

41 292 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

6 207 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

9 088 الشاحنات الثقيلة

103 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
41ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

130 )95٪ فاصل الثقة 113–147( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

26.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

البيانات غري متاحة



104

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

كمبوديا
عدد السكان: 169 135 15 • مجموعة الدخل: منخفض • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 950 )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

6

8

10

12

14

16

2

4

املصدر: نظام معلومات التصادمات عىل الطرق والضحايا املصدر: 2013، نظام معلومات التصادمات عىل الطرق والضحايا 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
15٪ب نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
64٪ سائقني د، 6٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

Jan 2011 - Jan 2013, A.M Bachani et al.Trends in prevalence, knowledge, attitudes, and practices of helmet use د 
in Cambodia: results from a two year study.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 457 569 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

67 645 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

2 068 937 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

45 625 الشاحنات الثقيلة

4 473 الحافالت

270 889 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
16.2٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013 نظام معلومات التصادمات عىل الطرق والضحايا ب 

البيانات
950 1ج )79٪ ذكور، 20٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

2 635
)95٪ فاصل الثقة 150 2–120 3(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

17.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

2.1٪ب الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

نظام معلومات التصادمات عىل الطرق والضحايا. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪3(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪5(

املشاة )٪13(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪71(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪2(

أخرى )٪3(
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املصدر: سجالت الرشطة.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
وزارة النقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
— إجاميل عدد املركبات املسجلة

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

119 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
095 1ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

6 136
)95٪ فاصل الثقة 035 5–236 7(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

27.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

2008، وزارة النقل، تقرير االسرتاتيجية الوطنية، صفحة 10. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية
ال د هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يوجد طرق رسيعة يف الكامريون د 
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215-X - 2013-91 املصدر: قاعدة بيانات التصادمات الوطنية ودليل اإلحصاءات يف كندا رقم املصدر: قاعدة بيانات التصادمات الوطنية )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الكندي ملسؤويل النقل باملركبات املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

استمرار انخفاض الوفيات )2011-
)2015

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
22 366 270 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

20 651 993 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

661 452 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

965 438 الشاحنات الثقيلة

87 387 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
15.8٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

تقرير تكلفة اإلصابات يف كندا )بيانات عام 2010( ب 

البيانات
077 2ج )72٪ ذكور، 28٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

2 114 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.9٪ د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قاعدة بيانات التصادمات الوطنية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

2011، حسابات إدارة النقل يف كندا، باستخدام بيانات من قاعدة بيانات التصادمات الوطنية د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً* 
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

50–110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

80–110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.04–0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00– 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
34٪و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
95٪ جميع الركاب ز معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

96٪ املقاعد األمامية ح،
89٪ املقاعد الخلفية ح

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
77٪ط نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

حدد املستوى الوطني لرتكيز الكحول يف الدم عند 0.08 غ/دل، ولكن، قدمت جميع الكيانات ما دون الوطنية حدودها الخاصة  هـ 
مبستوى تركيز الكحول يف الدم والتي انعكست يف املدى أعاله

مشاكل تصادمات الكحول يف كندا )بيانات عام 2010( و 

قاعدة بيانات التصادمات الوطنية )بيانات عام 2011( ز 

الدراسات الحرضية/الريفية إلدارة املرور يف كندا حول استخدام حزام األمان )بيانات عام 2010-2009( ح 

دراسة حول كرايس وأحزمة األطفال )بيانات عام 2010( ط 

تأخذ البيانات يف الحسبان القوانني الوطنية وما دون الوطني. ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل املالحظة التوضيحية 1  *

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪48(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪19(

املشاة )٪16(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت 
)٪1<(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪8(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪3(

أخرى )٪3(
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة النقل والطريان املدين.
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البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
37 475 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

4 995 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

32 480 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

118 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
45ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013-2012(

1 495
)95٪ فاصل الثقة 169 1–821 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

32.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

خدمة إحصاءات املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. تنطبق البيانات فقط عىل بانغوي. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة
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املصدر: هيئة مراقبة حوادث الطرق )الرشطة الوطنية(

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
وزارة البنية التحتية والنقل والطريان املدين املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

من 41.4٪ إىل 2٪ )بحلول 2018( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
622 120 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
5.0٪ من جميع التصادمات ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

وحدة الطب املهني، وزار الصحة العامة )بيانات عام 2012(. ب 

البيانات
420 1ج العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 089
)95٪ فاصل الثقة 420 2–758 3(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 7 أيام من وقوع التصادم ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة
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املصدر: النظام اإلحصايئ املتكامل للرشطة التشيلية املصدر: النظام اإلحصايئ املتكامل للرشطة التشيلية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2014–2010( ٪20 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
4 263 084 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

3 731 958 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

148 455 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

140 347 الشاحنات الثقيلة

81 263 الحافالت

161 061 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

133 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
623 1ب )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

2 179 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

12.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.2٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

النظام اإلحصايئ املتكامل للرشطة التشيلية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ب 

سيرتا )1996(. تصميم البحث الخاص بالربنامج الوطني للسالمة عىل الطرق، لوزارة النقل واالتصاالت، ووزارة األشغال العامة.  ج 
ميدبالن )2001(. تقديرات التكلفة االجتامعية لوفيات األجنة يف تشييل من خالل منهج رأس املال البرشي 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
14٪ هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
99٪ السائقني و، 99٪ الركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

77٪ املقاعد األمامية و،
14٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادة الرسعة إىل حدود غري محددة يف بعض الظروف د 

2013، الرشطة التشيلية هـ 

2013، اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪21(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪15(

املشاة )٪39(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪5(

سائقو/ركاب الحافالت )٪4(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪7(

راكبو الدراجات الهوائية )٪8(

أخرى )٪1(
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املصدر: وزارة األمن العام، تقرير اإلحصاءات السنوي حول حوادث الطرق 2013 املصدر: 2013، وزارة األمن العام، تقرير اإلحصاءات السنوي حول حوادث الطرق 

اإلطار املؤسيس
امليثاق الوزاري حول السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

≥ 2.2 لكل 000 100 مركبة 
)2015–2011(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
250 138 212 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

137 406 846 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

95 326 138 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

5 069 292 الشاحنات الثقيلة

- الحافالت

12 335 936 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

120 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
539 58ب )72٪ ذكور، 28٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

261 367 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

18.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة األمن العام، تقرير اإلحصاءات السنوي حول حوادث الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 7 أيام من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
—ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية
—ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
4٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
20٪ جميع الركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
37٪ سائقني هـ معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ
>1٪و نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يجوز أن تتجاوز الرسعة حدود الرسعة املعلنة عىل اإلشارات املرورية. ج 

2013، وزارة األمن العام، تقرير اإلحصاءات السنوي حول حوادث الطرق. د 

 DENG Xiao, LI Yi-chong, WANG Li-min et al. Study on behavioral risk factors of road traffic injury in هـ 
Chinese adults 2010. Chinese Journal of Disease Control & Prevention, 2013.

التقرير السنوي حول تطورات جمعية السيارات يف الصني )2013-2012(. و 

تأخذ هذه البيانات القوانني ما دون الوطنية بعني االعتبار. ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل املالحظة التوضيحية 1.  *

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪6(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪13(

املشاة )٪26(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪4(

أخرى )٪16(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪27(

راكبو الدراجات الهوائية )٪8(
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اإلطار املؤسيس
الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2010( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
9 734 565 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

3 269 894 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

5 149 354 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

1 121 537 الشاحنات الثقيلة

181 251 الحافالت

12 529 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

123 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
219 6ب )81٪ ذكور، 19٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

8 107 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

16.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
3.6٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املعهد الوطني للطب القانوين والعلوم الجنائية. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم ب 

2012، تكاليف إصابات الطرق يف أمريكا الالتينية ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
8٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
91٪ سائقني هـ، 79٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي
العمر و يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، نظام معلومات إحصاءات الطرق، الرشطة الوطنية د 

2014، الصندوق التعاوين للوقاية عىل الطرق هـ 

يطبق القانون عىل األطفال الذين تقل أعامرهم عن سنتني. و 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪3(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪5(

املشاة )٪29(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )٪3(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪44(

راكبو الدراجات الهوائية )٪5(

أخرى )٪9(
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املصدر: مجموعة مصادر )اإلدارة العامة للنقل الربي، املركز الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية(

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
110 438 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

22 967 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

83 563 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

2 449 الشاحنات الثقيلة

1 459 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
206ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 174
)95٪ فاصل الثقة 976–373 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

26.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة العامة للنقل الربي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة
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املصدر: وزارة الصحة/إدارة الرشطة املصدر: 2013، تقرير معلومات الرشطة

اإلطار املؤسيس
إدارة الرشطة، وزارة الرشطة املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

≥ 4 تصادمات مميتة شهرياً 
بحلول 2015

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
12 453 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

5 085 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

6 846 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

491 الشاحنات الثقيلة

31 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
5ب )100٪ ذكور( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

5 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

تقرير معلومات الرشطة. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعةج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية
50 كم/ساعةج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية
50 كم/ساعةج هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

— هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
25٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية
نعم هـ هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

نوع الطريق غري محدد ج 

2012، وزارة الصحة د 

يطبق فقط عىل أولئك الذين يقودون برسعة < 40 كم/س. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪40(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 

)٪60(
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املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات والتعداد، وحدة اإلحصاءات القضائية. املصدر: الفرع القضايئ، وحدة اإلحصاءات )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
مجلس السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2014–2010( ٪6.28 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 759 341 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 255 933 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

386 169 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

43 498 الشاحنات الثقيلة

26 933 الحافالت

46 808 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
644ب، )83٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

676 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

13.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الفرع القضايئ، وحدة اإلحصاءات . تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
1٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
94٪ سائقني د، 71٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

66٪ املقاعد األمامية هـ، ٪53 
املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، املرشحة القضائية ج 

2009، دراسة الخوذ، مجلس السالمة عىل الطرق د 

2012، دراسة أوسا، مجلس السالمة عىل الطرق هـ 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪15(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪13(

املشاة )٪32(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
راكبو الدراجات الهوائية )9٪( وذات الثالث عجالت )٪28(
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املصدر: مكتب السالمة عىل الطرق املصدر: مكتب السالمة عىل الطرق )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
مكتب السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

50٪ بني وفيات املشاة 
)2020–2012(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
594 071 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

445 553 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

53 468 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

71 288 الشاحنات الثقيلة

23 762 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
844ب )75٪ ذكور، 11٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

4 924
)95٪ فاصل الثقة 043 4–805 5(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.5٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مكتب السالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2012، مكتب السالمة عىل الطرق، املعهد الوطني لإلحصاءات/االتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪4( 

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪18(

املشاة )٪35(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪10(

سائقو/ركاب الحافالت )٪9(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪22(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(
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املصدر: وزارة الداخلية. املصدر: 2013، وزارة الداخلية

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 869 370 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 446 620 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

154 782 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

141 491 الشاحنات الثقيلة

4 789 الحافالت

121 688 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
0.5٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2014، سجل اإلعاقة الوطني ب 

البيانات
368ج )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

395 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

9.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة الداخلية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
19٪ هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
50٪ سائقني و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

65٪ املقاعد األمامية ز،
30٪ املقاعد الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها لحدود 80 كم/ساعة د 

2013، وزارة الداخلية هـ 

2009، الربنامج الوطني للسالمة عىل الطرق 2006-2010 - أثر مختلف العنارص عىل سالمة الطرق. و 

2014، كلية النقل وعلوم املواصالت، جامعة زاغرب. ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪34(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪20(

املشاة )٪19(

أخرى )٪4(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪17(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪6(
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها الهيئة الوطنية للطرق واملرور.
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املصدر: نظام معلومات إحصاءات الوفيات، وزارة الصحة العامة املصدر: نظام معلومات إحصاءات الوفيات، وزارة الصحة العامة )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
الهيئة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

5 وفيات لكل 000 100 نسمة 
)2025–2010(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
628 155 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

322 034 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

215 003 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

66 985 الشاحنات الثقيلة

24 133 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

104 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
918ب )81٪ ذكور، 19٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

840 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

7.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

نظام معلومات إحصاءات الوفيات، وزارة الصحة العامة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول
≥ 0.01 غ/دل د حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
4٪ هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
90٪ سائقني و، 90٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

85٪ املقاعد األمامية و،
10٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

يحدد القانون تركيز نسبة الكحول يف النفس عند 0.05 غ/دل والذي يساوي تركيز الكحول يف الدم بنسبة 0.01 غ/دل. د 

2013، سجل الحوادث. هـ 

2013، الرشطة الوطنية. و 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪7(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪14(

املشاة )٪39(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪6(

أخرى )٪9(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪12(

راكبو الدراجات الهوائية )٪13(
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املصدر: رشطة قربص وخدمات اإلحصاءات املصدر: 2013، رشطة قربص

اإلطار املؤسيس
وحدة السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

تخفيض بنسبة 50٪ بحلول 2020 
)2020–2012(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
644 068 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

474 561 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

39 969 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

126 043 الشاحنات الثقيلة

3 495 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
44ب )80٪ ذكور، 20٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

59 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

5.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة قربص. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2008، هيتكو ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

65 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
14٪ د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
75٪ سائقني هـ، 68٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

86٪ املقاعد األمامية هـ،
 13٪ املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2008، رشطة قربص د 

2010، رشطة قربص هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪25(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪14(

املشاة )٪18(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪5(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 

)٪34(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪4(
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املصدر: مديرية الرشطة املصدر: 2013، مديرية الرشطة

اإلطار املؤسيس
املجلس الحكومي التشييك للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

60٪ أي 360 وفاة )2011–2020( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
7 689 730 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

5 298 537 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

980 358 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

95 896 الشاحنات الثقيلة

19 228 الحافالت

1 295 711 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
654ب )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

654 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مديرية الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
9٪ د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
95٪ سائقني هـ، 85٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

95٪ املقاعد األمامية و،
 80٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/ الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 80 كم/ساعة ج 

2013، رشطة الجمهورية التشيكية د 

2013، مركز أبحاث املرور هـ 

2012، مركز أبحاث املرور و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪34(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪14(

املشاة )٪25(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪5(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪11(

راكبو الدراجات الهوائية )٪11(

أخرى )>٪1(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(
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املصدر: رشطة املرور، تنطبق البيانات عىل كنشاسا فقط. املصدر: رشطة املرور، )كان ذلك من التقرير العالمي الثاين عن حالة السالمة علی الطرق، حيث تشري البيانات إىل 2010(

اإلطار املؤسيس
الربنامج الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
350 000 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2010

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
463ب )83٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

22 419
)95٪ فاصل الثقة 966 17–872 26(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

33.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور يف مقاطعة كنشاسا. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 7 أيام من وقوع التصادم. تنطبق البيانات عىل كنشاسا فقط. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.10 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.10 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪70(

املشاة )٪5(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪6(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪15(

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪1(
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املصدر: اإلحصاءات الوطنية )بيانات الرشطة( املصدر: 2013، اإلحصاءات الوطنية )بيانات الرشطة(

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

≥ 120 وفاة بحلول 2020 
)2020–2013(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 911 147 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 654 138 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

199 243 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

42 451 الشاحنات الثقيلة

13 485 الحافالت

1 830 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
191ب )66٪ ذكور، 34٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

196 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلحصاءات الوطنية )بيانات الرشطة(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ
96–99٪ جميع الركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

69٪-94 سائقني هـ،
 81٪ املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 80 كم/ساعة ج 

2010، 99٪ راكبو الدراجات النارية، 96٪ الدراجات البخارية. املجلس الدامنريك للسالمة عىل الطرق. د 

2012، سائقون 69٪، 83٪ شاحنات، 94٪ سيارات. مجلس السالمة عىل الطرق. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪33(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪17(

املشاة )٪18(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪14(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪17(

أخرى )>٪1(
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البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
— إجاميل عدد املركبات املسجلة

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
— العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية

216 )95٪ فاصل الثقة 185–247( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة ب هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

حدود الرسعة هي 50 كم/ساعة يف مدن جيبويت وأمبويل، و30 كم/ساعة يف جميع املناطق الحرضية يف الدولة. ب 

تعاطي الكحول ممنوع مبوجب القانون ج 
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املصدر: سجالت الرشطة. تم حساب املعدالت بناء عىل تعداد السكان لعام 2011 والذي بلغ 293 71 املصدر: سجالت الرشطة )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
مجلس النقل املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
24 620 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
11ب )73٪ ذكور، 27٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

11 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

15.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
ال هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

— هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

— مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪27(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪37(

املشاة )٪18(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪18(
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املصدر: هيئة النقل الحرضي.

الوفيات لكل 000 100 نسمةعام

201021.6

201118.3

201217.4

201318.5

املصدر: هيئة النقل الحرضي )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 215 773 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 415 991 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 678 979 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

39 143 الشاحنات الثقيلة

81 660 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
12٪ ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، جمعية إعادة التأهيل الدومينيكية. ب 

البيانات
164 2ج )85٪ ذكور، 15٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

3 052 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

29.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية 2.2٪ د

وزارة الصحة العامة والرفاه. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ج 

2013، املجلس الوطني للتأمينات االجتامعية. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
35 كم/ساعة هـ هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم و هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادة حدود الرسعة إىل 100 كم/ساعة هـ 

ال تعتمد عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم و 

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪13(

املشاة )٪20(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪63(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪1(

أخرى )>٪1(
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املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات والتعداد السكاين، هيئة الرقابة والتنظيم الوطني للنقل الربي، النقل والسالمة عىل الطرق املصدر: اإلحصاءات الحيوية السنوية - املعهد الوطني لإلحصاءات والتعداد السكاين )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
هيئة الرقابة والتنظيم الوطني للنقل الربي،
النقل والسالمة عىل الطرق

املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 721 206 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
4.3٪ ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، املجلس الوطني للمساواة واإلعاقة ب 

البيانات
072 3ج )80٪ ذكور، 20٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 164 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

20.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.8٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلحصاءات الحيوية السنوية - املعهد الوطني لإلحصاءات والتعداد السكاين. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم ج 

2012، هيئة الرقابة والتنظيم الوطني للنقل الربي، النقل والسالمة عىل الطرق د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
84٪ سائقني هـ، 21٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

39٪ املقاعد األمامية هـ،
3٪ املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/ الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
1٪ هـ نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، هيئة الرقابة والتنظيم الوطني للنقل الربي، النقل والسالمة عىل الطرق هـ 

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪2(

املشاة )٪30(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )>٪1(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

ذات العجلتني أو الثالث عجالت )٪7(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

أخرى )٪59(
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مرص
عدد السكان: 378 056 82 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 140 3 )دوالر أمرييك(

ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الربي.
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املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصدر: مديرية الصحة، مسؤولو الصحة، شهادات وفاة )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

5٪ سنوياً )2011–2020( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
7 037 954 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

3 851 916 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 888 140 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

1 054 175 الشاحنات الثقيلة

104 013 الحافالت

139 710 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

123 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
700 6ب )83٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

10 466 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

12.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

14٪–19٪ سائقني د،
 3٪–4٪ املقاعد األمامية د

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

2011-2012، عوامل الخطورة إلصابات التصادمات املرورية يف مرص: نتائج مدينتني )يعكس املدى مختلف أنواع الطرق( د 

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪49(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪1(

املشاة )٪29(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )>٪1(

أخرى )٪15(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(

راكبو الدراجات الهوائية )٪6(
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السلفادور
عدد السكان: 454 340 6 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 720 3 )دوالر أمرييك(
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املصدر: معهد الطب القانوين املصدر: معهد الطب القانوين )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
مديرية النقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
817 972 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

632 152 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

119 769 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

55 330 الشاحنات الثقيلة

10 721 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
082 1ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 339 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

21.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

معهد الطب القانوين. تعرّف بأنه الوقت غري املحدد بعد وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
3٪ ج  نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، الرشطة الوطنية املدنية ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع 
عجالت واملركبات الخفيفة )٪4(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪7(

املشاة )٪59(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪2(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪11(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪5(

أخرى )٪9(
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إريرتيا
عدد السكان: 135 333 6 • مجموعة الدخل: منخفض • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 490 )دوالر أمرييك(
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املصدر: وزارة النقل واالتصاالت، ورشطة املرور اإلريرتية. املصدر: رشطة املرور اإلريرتية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
وزارة النقل واالتصاالت/ هيئة النقل الربي/ قسم التحكم والسالمة املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2012( ٪5 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
70 319 إجاميل عدد املركبات املسجلة للربع الثاين من عام 2014

49 040 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

3 321 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

13 240 الشاحنات الثقيلة

4 718 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
148ب )76٪ ذكور، 16٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 527
)95٪ فاصل الثقة 249 1–805 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور اإلريرتية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

95٪ جميع الركاب ج،
90٪ ركاب ج

معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

60٪ املقاعد األمامية ج،
10٪ املقاعد الخلفية ج

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تقرير رشطة املرور اإلريرتية )بيانات عام 2013(. ج 

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪26(

املشاة )٪40(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪18(

سائقو/ركاب الحافالت )٪9(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪7(
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إستونيا
عدد السكان: 251 287 1 • مجموعة الدخل: مرتفع • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 690 17 )دوالر أمرييك(

ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها إدارة الطرق االستونية.
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املصدر: قاعدة بيانات تصادمات الطرق، وإدارة اإلحصاءات اإلستونية. املصدر: 2013، قاعدة بيانات تصادمات الطرق

اإلطار املؤسيس
قسم السالمة املرورية يف إدارة الطرق االستونية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

76٪ يف 2011 تم تحديثها إىل٪19 
)2015–2003(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
763 975 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

628 565 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

38 732 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

92 182 الشاحنات الثقيلة

4 496 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
81ب )68٪ ذكور، 32٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

90 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قاعدة بيانات تصادمات الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2011، جامعة تالني للتكنولوجيا ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية
ال هـ هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
25٪ و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

95٪ املقاعد األمامية ز،
88٪ املقاعد الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
97٪ ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 90 كم/ساعة. تشري إىل املناطق املعمورة. د 

ال يوجد طرق رسيعة يف الدولة. هـ 

2013، الرشطة و 

2013، مراقبة السلوك املروري ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪38(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪12(

املشاة )٪29(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪6(

راكبو الدراجات الهوائية )٪11(
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إثيوبيا
عدد السكان: 756 100 94 • مجموعة الدخل: منخفض • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 470 )دوالر أمرييك(
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املصدر: هيئة الرشطة الفيدرالية اإلثيوبية

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
مكتب املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
478 244 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012/2013

280 886 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

58 006 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

92 118 الشاحنات الثقيلة

47 234 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

دون الوطنية هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
362 3ب )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012/2013(

23 837
)95٪ فاصل الثقة 528 18–146 29(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

25.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.8–0.9٪ ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

هيئة الرشطة الفيدرالية اإلثيوبية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2008، لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا “دراسة حالة حول السالمة عىل الطرق يف إثيوبيا” ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
4٪ د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
>1٪ جميع الركاب هـ معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

هيئة الرشطة الفيدرالية اإلثيوبية )بيانات من 2013-2012( د 

هيئة الرشطة الفيدرالية اإلثيوبية )بيانات من 2014-2013( هـ 
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املصدر: وحدة أبحاث التصادمات عىل الطرق التابعة لرشطة فيجي املصدر: 2013، وحدة أبحاث التصادمات عىل الطرق التابعة لرشطة فيجي

اإلطار املؤسيس
هيئة النقل الربي، وزارة النقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪30 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
86 535 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

أ إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
41ب )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

51 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

5.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وحدة أبحاث التصادمات عىل الطرق التابعة لرشطة فيجي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
ال هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

— هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

— مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
15٪ ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، وحدة أبحاث التصادمات عىل الطرق التابعة لرشطة فيجي ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪17(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪22(

املشاة )٪59(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(
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املصدر: دائرة اإلحصاءات الفنلندية، واملنظمة املركزية للسالمة عىل الطرق الفنلندية املصدر: 2013، دائرة اإلحصاءات الفنلندية، واملنظمة املركزية للسالمة عىل الطرق الفنلندية

اإلطار املؤسيس
وزارة النقل واالتصاالت الفنلندية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

≥ 136 وفاة بحلول 2020 
)2020-2010(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
5 862 216 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

3 562 463 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

555 240 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

134 146 الشاحنات الثقيلة

15 536 الحافالت

1 594 831 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية 4.0٪ ب

2012، املركز الفنلندي لرشكات تأمني السيارات ب 

البيانات
258 ج )74٪ ذكور، 26٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

258 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

4.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.2٪ د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

دائرة اإلحصاءات الفنلندية، واملنظمة املركزية للسالمة عىل الطرق الفنلندية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع  ج 
التصادم

د 2012، مركز املعلومات الفنلندي التابع لدائرة قطاع السيارات ودائرة اإلحصاءات الفنلندية

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة هـ هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
22٪ و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

89٪ املقاعد األمامية ز،
86٪ املقاعد الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
97٪ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 60 كم/ساعة هـ 

2013، إحصاءات فنلندا و 

2013، املنظمة املركزية للسالمة عىل الطرق يف فنلندا ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪47(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪16(

املشاة )٪13(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

أخرى )٪3(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪11(

راكبو الدراجات الهوائية )٪8(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(
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ت املحلية والهجرة ما وراء البحار.
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املصدر: املرصد الوطني الوزاري للسالمة عىل الطرق. املصدر: 2013 املرصد الوطني الوزاري للسالمة عىل الطرق.

اإلطار املؤسيس
املفوضية الوزارية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

50٪ بحلول 2020 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
42 792 103 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

38 028 826 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

4 138 800 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

532 209 الشاحنات الثقيلة

92 268 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
268 3 ب )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 268 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

5.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املرصد الوطني الوزاري للسالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

املرصد الوطني الوزاري للسالمة عىل الطرق. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
29٪ د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
98٪ سائقني د، 92٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

99٪ املقاعد األمامية د،
87٪ املقاعد الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، املرصد الوطني الوزاري للسالمة عىل الطرق. د 

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪49(

املشاة )٪14(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة 
والحافالت )٪2(

أخرى )٪6(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 

)٪24(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪5(



134

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

غابون
عدد السكان: 711 671 1 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 650 10 )دوالر أمرييك(

ت األخرى من خالل استبيان.
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املصدر: اإلدارة العامة للسالمة عىل الطرق

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
اإلدارة العامة للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
— هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

— هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
195 000 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2010

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
45 ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

383 )95٪ فاصل الثقة 316–450( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

22.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة العامة للسالمة عىل الطرق. البيانات من 7 من األقاليم الـ10. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة
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غامبيا
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة النقل والعمل والبنية التحتية.
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املصدر: وحدة إحصاءات تصادمات الطرق التابعة للرشطة الغامبية.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
وزارة النقل والعمل والبنية التحتية املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

— هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
54 471 إجاميل عدد املركبات املسجلة بني عامي 2005 و2013

26 564 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

19 420 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

1 691 الشاحنات الثقيلة

6 796 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
115 ب )69٪ ذكور، 31٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

544 )95٪ فاصل الثقة 438–650( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

29.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وحدة إحصاءات تصادمات الطرق التابعة للرشطة الغامبية. تعرّف بأنها: ال يوجد ترشيعات محددة لتحديد الوفيات الناجمة عن  ب 
تصادمات الطرق، ومع ذلك، يتم تأكيد وفيات الطرق عن طريق مامرس من املجال الطبي.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
2٪ د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

وحدة إحصاءات تصادمات الطرق التابعة للرشطة الغامبية. )بيانات عام 2013(. د 
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عدد السكان: 895 340 4 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 570 3 )دوالر أمرييك(
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املصدر: مكتب اإلحصاءات العامة يف جورجيا. املصدر: 2013، مكتب اإلحصاءات العامة يف جورجيا.

اإلطار املؤسيس
وزارة التنمية اإلقليمية والبنية التحتية الجورجية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2019–2014( ٪30 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
951 649 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

774 453 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

4 830 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

151 057 الشاحنات الثقيلة

21 309 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013( 514ب )54٪ ذكور، 17٪ إناث(

514 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

11.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

دائرة اإلحصاءات الوطنية الجورجية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
5٪ ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

80٪سائقني ج،
80٪ املقاعد األمامية ج

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، وزارة الشؤون الداخلية الجورجية. ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪20(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪25(

املشاة )٪24(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪6(

سائقو/ركاب الحافالت )٪5(

راكبو الدراجات النارية ذات 
راكبو الدراجات الهوائية )1٪(العجلتني وذات الثالث عجالت )٪3( 

أخرى )٪16(
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املصدر: مكتب اإلحصاءات االتحادي املصدر: 2013، مكتب اإلحصاءات االتحادي

اإلطار املؤسيس
وزارة النقل االتحادية والبنية التحتية الرقمية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪40 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
52 391 000 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

43 431 000 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

3 983 000 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

4 631 000 الشاحنات الثقيلة

76 000 الحافالت

270 000 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
339 3ب )73٪ ذكور، 27٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 540 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

4.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية 1.2٪ ج

مكتب اإلحصاءات االتحادي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2012، املعهد االتحادي ألبحاث الطرق الرسيعة، مكتب اإلحصاءات االتحادي. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ
9٪ د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ
99٪ سائقني هـ، 99٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

98٪ املقاعد األمامية هـ،
97٪ املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ
82–85٪ و نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، مكتب اإلحصاءات االتحادي  د 

2013، املعهد الفدرايل ألبحاث الطرق الرسيعة. هـ 

2013، الطرق الريفية: 85٪، املناطق املعمورة: 82٪، املعهد الفدرايل ألبحاث الطرق الرسيعة. و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪35(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪12(

املشاة )٪17(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪5(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪19(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪11(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(

أخرى )٪1(
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املصدر: إحصاءات التصادمات الوطنية 2012. املصدر: إحصاءات التصادمات الوطنية 2012 )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
الهيئة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 532 080 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

876 143 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

349 809 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

120 468 الشاحنات الثقيلة

173 651 الحافالت

12 009 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

193 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
240 2ب )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

6 789
)95٪ فاصل الثقة 877 5–701 7(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

26.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.6٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إحصاءات الحوادث الوطنية 2012، قامت بها يس أس آي آر-يب آر آر آي ملصلحة اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها  ب 
الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم

2004، مجلة البناء وأبحاث الطرق، املجلد 11، كانون األول/ديسمرب 2008. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
34٪ سائقني د، 2٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
18٪ سائقني هـ، 5٪ املقاعد األمامية هـ معدل ارتداء حزام األمان

ال و
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2010، الوقاية من إصابات تصادمات الطرق، املجلد 11، 525-522. د 

مجلة الوقاية والتدخل يف املجتمع، املجلد 38:4؛ 289-280 هـ 

يجب وضع األطفال تحت سن الخامسة، الذين يجلسون يف املقاعد األمامية يف كرايس أطفال مناسبة. و 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪6(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪18(

املشاة )٪42(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪8(

سائقو/ركاب الحافالت )٪8(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪14(

راكبو الدراجات الهوائية )٪4(
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املصدر: هيئة اإلحصاءات اليونانية. املصدر: 2012، هيئة اإلحصاءات اليونانية.
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|
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|
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اإلطار املؤسيس
اللجنة الوزارية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

تخفيض عدد الوفيات بواقع 880 بحلول 2015 )2010–2015(، وتخفيض عدد 
الوفيات بواقع 50٪ )أي أقل بـ640 وفاة( بحلول 2020 )2020-2010(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
8 035 423 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

5 124 208 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 568 596 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

1 315 836 الشاحنات الثقيلة

26 783 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
10.0٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

الجمعية اليونانية لإلصابات وجراح الطوارئ. ب 

البيانات
865ج )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 013 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

9.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

1.5٪ )5٪ إذا ما أخذنا انخفاض 
مستوى التبليغ بعني االعتبار( د

الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

2011، املعهد اليوناين ملهنديس النقل، جامعة أثينا التقنية الوطنية. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة هـ هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.049 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.049 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
75٪ سائقني و، 64٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

74٪ املقاعد األمامية و،
23٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
67٪و نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

باستثناء ما إذا كانت محددة بشكل دقيق. هـ 

2009، جامعة أثينا التقنية الوطنية. و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪31(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪13(

املشاة )٪17(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪32(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪2(

أخرى )٪1(
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املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات املصدر: سجالت الرشطة )بيانات عام 2013(. 

اإلطار املؤسيس
دائرة النقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2013( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 562 925 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 429 931 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

863 991 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

137 612 الشاحنات الثقيلة

30 454 الحافالت

100 937 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

أ إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل 
WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

110 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
60٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، التقرير الصحفي للمجلس الوطني لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة. ب 

البيانات
522 1ج )83٪ ذكور، 16٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

2 939 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

19 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
15٪و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

61٪ السائقني ز،
61٪ املقاعد األمامية ز

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

حدود الرسعة للطرق الرسيعة يف املناطق الحرضية هي 80 كم/ساعة د 

ال تعتمد عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم هـ 

2013، مبلغ عنها من رشكات التأمني واملستشفيات وهيئات اإلغاثة ومنشور بوسائل  و 
اإلعالم الوطنية.

2011، دراسة قامئة عىل املالحظة. ز 

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪25(

املشاة )٪51(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪8(

سائقو/ركاب الحافالت )٪8(

أخرى )٪8(
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املصدر: مديرية رشطة املرور.

اإلطار املؤسيس
الربنامج الوطني لرعاية الرضوح املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
33 943 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2011

26 609 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

6 927 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

369 الشاحنات الثقيلة

38 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
629ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 211
)95٪ فاصل الثقة 640 2–781 3(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

27.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مديرية رشطة املرور. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
ال هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

— هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

— مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة
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املصدر: مجموعة النقل الوطنية.

اإلطار املؤسيس
املديرية العامة للمواصالت والنقل الربي املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
62 239 إجاميل عدد املركبات املسجلة 2014-2011

60 297 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 942 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
5.0٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

خدمات الصحة العامة )بيانات عام 2013(. ب 

البيانات
96ج العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

468 )95٪ فاصل الثقة 387–548( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

27.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املديرية العامة للمواصالت والنقل الربي/ مجموعة النقل الوطنية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 48 ساعة من وقوع التصادم. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
5٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

املديرية العامة للمواصالت والنقل الربي/ مجموعة النقل الوطنية )بيانات عام 2013( هـ 
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شؤون الداخلية.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال
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املصدر: الرشطة الغيانية املصدر: الرشطة الغيانية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
وزارة الشؤون الداخلية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2013( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
15 694 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

8 846 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

3 505 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

1 356 الشاحنات الثقيلة

785 الحافالت

1 202 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

أ إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

913 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
112ب )83٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

138 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

17.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة الغيانية. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

~64 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

~64 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
16٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، الرشطة الغيانية. ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪15(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪10(

املشاة )٪35(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪6(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪19(

راكبو الدراجات الهوائية )٪12(
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها سكرتارية الدولة لألمن.
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املصدر: مديرية النقل الوطنية/مديرية الطب الجنايئ/معهد الدميقراطية والسالم واألمن.  املصدر: مديرية النقل الوطنية/مديرية الطب الجنايئ/معهد الدميقراطية والسالم واألمن )بيانات عام 2013(. 

اإلطار املؤسيس
مديرية النقل الوطنية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 378 050 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

799 907 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

361 644 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

183 461 الشاحنات الثقيلة

33 038 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
— هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
073 1ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 408
)95٪ فاصل الثقة 288 1–529 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

17.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مديرية النقل الوطنية/مديرية الطب الجنايئ/معهد الدميقراطية والسالم واألمن. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول
≥ 0.07 غ/دل ج حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب
≥ 0.07 غ/دل ج حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
4٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

ال هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ينص القانون عىل وصول تركيز الكحول يف الدم إىل 0.7 ملغ/ل، لكن الحد املطبق هو 0.07 غ/دل ج 

2010، مديرية النقل الوطنية. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪25(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت  
)٪6(

املشاة )٪46(

أخرى )٪10(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪8(

راكبو الدراجات الهوائية )٪5(
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هنغاريا
عدد السكان: 941 954 9 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 260 13 )دوالر أمرييك(

رشية.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة املوارد الب

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

6

8

10

12

14

2

4

املصدر: مكتب اإلحصاءات املركزي الهنغاري املصدر: 2013، مكتب اإلحصاءات املركزي الهنغاري

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2010( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 690 599 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

3 040 732 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

157 178 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

419 031 الشاحنات الثقيلة

17 569 الحافالت

56 089 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
591ب )73٪ ذكور، 27٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

765 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

7.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.5٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مكتب اإلحصاءات املركزي الهنغاري. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2013، معهد علوم النقل غري الربحي. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
8٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

87٪ املقاعد األمامية هـ، 
57٪ املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
83٪هـ نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، مكتب اإلحصاءات املركزي الهنغاري د 

2013، معهد علوم النقل غري الربحي. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪27(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪16(

املشاة )٪25(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪5(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪14(

راكبو الدراجات الهوائية )٪11(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

أخرى )٪1(
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املصدر: التقرير السنوي لتصادمات الطرق الصادر عن هيئة النقل اآليسلندية املصدر: 2013، التقرير السنوي لتصادمات الطرق الصادر عن هيئة النقل اآليسلندية

اإلطار املؤسيس
هيئة النقل اآليسلندية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

5٪ من إجاميل الوفيات واإلصابات 
الخطرية )2022-2011(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
245 949 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
15ب )47٪ ذكور، 53٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

15 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

4.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.2٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

التقرير السنوي لتصادمات الطرق الصادر عن هيئة النقل اآليسلندية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2013، دائرة اإلحصاءات اآليسلندية وتقرير حول تكاليف تصادمات الطرق من أيار/مايو 2014. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
20٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
87٪ سائقني هـ معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2004-2013 هيئة النقل اآليسلندية د 

2013، هيئة النقل اآليسلندية هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪60(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 

)٪20(

املشاة )٪7(

أخرى )٪7(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات 
الثالث عجالت )٪6(
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الهند
عدد السكان: 596 139 252 1 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 570 1 )دوالر أمرييك(

رسيعة.
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املصدر: تصادمات الطرق يف الهند، 2013 جناح أبحاث النقل، وزارة النقل الربي والطرق الرسيعة )بيانات عام 2013(. املصدر: تصادمات الطرق يف الهند، 2013 جناح أبحاث النقل، وزارة النقل الربي والطرق الرسيعة )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
إدارة السالمة عىل الطرق، وزارة النقل الربي والطرق الرسيعة املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
159 490 578 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

38 338 015 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

115 419 175 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

4 056 885 الشاحنات الثقيلة

1 676 503 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

٪3.0–2.0 ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
572 137ب )85٪ ذكور، 15٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

207 551 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

16.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
3.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

تصادمات الطرق يف الهند، 2013 جناح أبحاث النقل، وزارة النقل الربي والطرق الرسيعة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من  ب 
وقوع التصادم

2009، الخطة الخمسية العارشة، املجلد 2 ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم د هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
5٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية
نعم و هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

20–80٪ جميع الركاب ز،
60٪ السائقني ز

معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

26٪ السائقني )يف بنغالور( ح،
26٪ املقاعد األمامية ح

معدل ارتداء حزام األمان

ال ط
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

مبوجب قانون املركبات، تتمتع حكومات الواليات يف الهند بسلطة تحديد حدود رسعات مختلفة عىل املستوى املحيل. د 

تصادمات الطرق يف الهند، جناح أبحاث النقل، وزارة النقل والطرق الرسيعة )بيانات عام 2013(. هـ 

مبوجب قانون املركبات، تتمتع حكومات الواليات يف الهند بسلطة إيجاد استثناءات ملتطلبات ارتداء الخوذ الوطنية. و 

برنامج السالمة عىل الطرق يف بنغالور )بيانات عام 2012-2011( ز 

برنامج السالمة عىل الطرق يف بنغالور )بيانات عام 2011( ح 

يجب استخدام كرايس وأحزمة األطفال اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2016 للمركبات التي تُصنع يف أو بعد ا ترشين األول/أكتوبر  ط 
.2014

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪7(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪10(

املشاة )٪9(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪13(

سائقو/ركاب الحافالت )٪7(

راكبو الدراجات الهوائية )٪4(

أخرى )٪16(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪34(
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إندونيسيا
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املصدر: الرشطة الوطنية اإلندونيسية املصدر: الرشطة الوطنية اإلندونيسية )بيانات عام 2010(.

اإلطار املؤسيس
هيئة التخطيط الوطنية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
104 211 132 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

10 838 592 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

86 253 257 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

5 156 362 الشاحنات الثقيلة

1 962 921 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
416 26ب )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

38 279
)95٪ فاصل الثقة 079 32–479 44(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

15.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.9–3.1٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة الوطنية اإلندونيسية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

دائرة اإلحصاءات اإلندونيسية )بيانات عام 2010(. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
80٪ سائقني هـ، 52٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

ال هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

2007، دراسة حول ارتداء الخوذ، جامعة إندونيسيا هـ 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪1( 

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪5(

املشاة )٪21(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )>٪1(

سائقو/ركاب الحافالت 
)٪35(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني أو الثالث 
عجالت )٪36( 

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(

أخرى )>٪1(
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جمهورية إيران اإلسالمية
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صحة والتعليم الطبي.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال
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املصدر: هيئة الطب الجنايئ ورشطة املرور )بيانات من 2013–2014*(.
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املصدر: هيئة الطب الجنايئ ومركز اإلحصاءات الوطني.

اإلطار املؤسيس
هيئة السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

10٪ سنوياً )2011–2020( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
 26 866 457 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013–2014*

15 624 403 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

10 328 385 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

659 040 الشاحنات الثقيلة

203 638 الحافالت

50 991 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

115 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
5.0٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

مرشوع بحثي حول عبء إصابات حوادث التصادمات )بيانات من 2014-2013*( ب 

البيانات
994 17ج )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2014-2013*(

24 896 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

32.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
6.0٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

هيئة الطب الجنايئ ورشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

مركز أبحاث تعزيز السالمة والحد من اإلصابات )بيانات عام 2013(. د 

يبدأ التقويم اإليراين يف 21 آذار/مارس 2013 وينتهي يف 20 آذار/مارس 2014  *

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

95 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

125 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم هـ،و هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
35٪ سائقني ز، 12٪ ركاب ز معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

85٪ املقاعد األمامية ز،
10٪ املقاعد الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى الكحول يف الدم. هـ 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. و 

دراسة رشطة املرور )بيانات 2014-2013*( ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪17(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪24(

املشاة )٪23(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪11(

سائقو/ركاب الحافالت )٪2(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪21(

أخرى )٪1(
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اإلطار املؤسيس
املجلس األعىل للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
4 515 041 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
963 5ب )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

6 826
)95٪ فاصل الثقة 507 5–146 8(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

20.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة الصحة، دائرة اإلحصاءات واإلحصاءات الحيوية، بغداد، العراق )بيانات عام 2013(، وزارة الصحة، دائرة اإلحصاءات، أربيل،  ب 
كردستان )بيانات عام 2013(. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية
نعم هـ هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ
نعم هـ هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 100 كم/ساعة ج 

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

يطبق فقط يف داخل املدن. هـ 



151

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

آيرلندا
عدد السكان: 173 627 4 • مجموعة الدخل: مرتفع • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 110 43 )دوالر أمرييك(

ضة.
سياحة والريا

ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها إدارة النقل وال
ىل البيانا

صول ع
صادية ألوروبا. تم الح

صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت
W ال

P29 ت
ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا

سي
ت من إطار تن

ت سالمة املركبا
ت. بيانا

رشيعا
صحة العاملية مراجعة للت

ت منظمة ال
أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

6

8

10

12

2

4

املصدر: هيئة السالمة عىل الطرق  املصدر: 2013: الرشطة

اإلطار املؤسيس
هيئة السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

25 وفاة لكل مليون نسمة
بحلول 2020 )2020-2013(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 482 557 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 225 612 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

40 445 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

61 161 الشاحنات الثقيلة

11 659 الحافالت

143 680 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
188ب )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

188 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

4.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.6٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2012، هيئة السالمة عىل الطرق ومكتب اإلحصاءات الوطني. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ
16٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

98٪ جميع الركاب هـ،
98٪ سائقني هـ

معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

94٪ املقاعد األمامية هـ،
89٪ املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2007، ملفات تحقيقات الرشطة، دراسة هيئة السالمة عىل الطرق حول الترصفات التي تسبق التصادمات. د 

2013، دراسة هيئة السالمة عىل الطرق السنوية القامئة عىل املالحظات. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪48(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪17(

املشاة )٪16(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪14(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪3(
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املصدر: دائرة اإلحصاءات املركزية املصدر: 2013، دائرة اإلحصاءات املركزية.

اإلطار املؤسيس
الهيئة اإلرسائيلية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2010( ٪30 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 850 513 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 618 684 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

121 218 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

82 973 الشاحنات الثقيلة

27 638 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
277ب )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

277 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.1٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

دائرة اإلحصاءات املركزية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2012 رشكة ماتات، وزارة النقل، وزارة املالية. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.01 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
3٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
98٪ سائقني هـ، 98٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

95٪ املقاعد األمامية و،
74٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
93٪ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، دائرة اإلحصاءات املركزية بناء عىل بيانات من الرشطة. د 

2011، الهيئة اإلرسائيلية للسالمة عىل الطرق. هـ 

2013، الهيئة اإلرسائيلية للسالمة عىل الطرق. و 

2012، الدراسة القامئة عىل املالحظة حول استخدام كرايس وأحزمة األطفال يف السيارات  ز 
الخاصة يف إرسائيل.

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪23(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪18(

املشاة )٪33(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪4(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪14(

راكبو الدراجات الهوائية )٪5(

أخرى )٪2(
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املصدر: املعهد الوطني اإليطايل لإلحصاءات. املصدر: 2013، املعهد الوطني اإليطايل لإلحصاءات.

اإلطار املؤسيس
وزارة النقل - املديرية العامة للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
51 269 218 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

40 836 379 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

9 014 591 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

895 004 الشاحنات الثقيلة

98 551 الحافالت

424 693 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

118 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
2.5٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2011، سينياكا-آي دي يب. ب 

البيانات
385 3ج )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 721 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.8٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املعهد الوطني اإليطايل لإلحصاءات. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

2011، وزارة البنية التحتية والنقل. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

150 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
25٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
90٪ جميع الركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

64٪ املقاعد األمامية و،
10٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، »الوقاية األولية الرضوح. العناية بالرضوح - معالجة الصدمات الكربى« هـ 

2011، وزارة البنية التحتية والنقل. و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪33(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪12(

املشاة )٪16(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪26(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪7(

أخرى )٪2(



154

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

جامايكا
عدد السكان: 888 783 2 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 220 5 )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

6

8

10

12

14

16

2

4

املصدر: قوة رشطة جامايكا. املصدر: قوة رشطة جامايكا )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2013( 240< تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
518 239 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

395 439 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

11 453 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

111 347 الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
307ب )80٪ ذكور، 20٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

320 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

11.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.2٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قوة الرشطة يف جامايكا. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2010، وحدة تخطيط السياسات والتنمية، وزارة الصحة، جامايكا. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

~48 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

~80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
6٪ جميع الركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

54٪ املقاعد األمامية د،
4٪ املقاعد الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2008، دراسة الصحة وأمناط الحياة يف جامايكا. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪16(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪16(

املشاة )٪29(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )٪8(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
راكبو الدراجات الهوائية )8٪(وذات الثالث عجالت )٪21(
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اليابان
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املصدر: وكالة الرشطة الوطنية. املصدر: 2013، وكالة الرشطة الوطنية.

اإلطار املؤسيس
مجلس سياسة السالمة املرورية املركزي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

> 3000 وفاة سنويا بحلول 2015 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
91 377 312 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013أ

76 137 715 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

11 948 432 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

3 291 072 أخرى
معايري املركبات املطبقةب

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

اعتباراً من نيسان/أبريل 2013 أ 

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ب 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

119 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
373 4ج )66٪ ذكور، 34٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

5 971 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

4.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.3٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وكالة الرشطة الوطنية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ج 

آذار/مارس، دراسة استقصائية حول الخسائر االقتصادية التي تسببها تصادمات الطرق. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
6٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

98٪ املقاعد األمامية و،
68٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

81٪ > عام، 62٪ 1-4 أعوام،
38٪ 5 أعوام 60٪ اإلجاميل ز

نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، وكالة الرشطة الوطنية. هـ 

عىل الطرق الرسيعة. % أقل عىل الطرق األخرى. 2013، دراسة مشرتكة أجراها اتحاد السيارات الياباين ووكالة الرشطة الوطنية. و 

2013، دراسة مشرتكة أجراها اتحاد السيارات الياباين ووكالة الرشطة الوطنية. ز 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪25(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪8(

املشاة )٪36(

أخرى )>٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪17(

راكبو الدراجات الهوائية )٪14(
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األردن
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املصدر: حوادث الطرق يف األردن، معهد املرور )بيانات عام 2013(. املصدر: حوادث الطرق يف األردن، معهد املرور )بيانات عام 2013(.
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اإلطار املؤسيس
إدارة السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

اسرتاتيجيات متعددة هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

وفاة لكل 000 10 مركبة
)2016-2014(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 263 754 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

912 172 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

6 792 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

139 679 الشاحنات الثقيلة

137 814 الحافالت

67 297 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
13.5٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

حوادث الطرق يف األردن، معهد املرور )بيانات عام 2013(. ب 

البيانات
768ج )81٪ ذكور، 19٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 913
)95٪ فاصل الثقة 633 1–193 2(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

26.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.2٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

حوادث الطرق يف األردن، معهد املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

حوادث الطرق يف األردن، معهد املرور ودائرة اإلحصاءات العامة )بيانات عام 2013(. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
42٪ سائقني هـ معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2003، دراسة املوصيل والصباح. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪31(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪34(

املشاة )٪36(
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املصدر: وكالة اإلحصاءات الكازاخستانية. املصدر: 2012، وكالة اإلحصاءات الكازاخستانية.

اإلطار املؤسيس
لجنة الرشطة اإلدارية يف وزارة الداخلية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

من 15.5 إىل 14 لكل 000 100 
نسمة )2012–2014(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 926 487 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

3 190 057 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

74 762 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

398 753 الشاحنات الثقيلة

94 417 الحافالت

168 498 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
5.0٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، سجل املرىض اإللكرتوين )قاعدة بيانات، وزارة الصحة(. ب 

البيانات
233 3ج )74٪ ذكور، 26٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 983 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وكالة اإلحصاءات الكازاخستانية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

140 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
0.45٪و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 90 كم/ساعة. د 

ال يقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم. هـ 

2013، لجنة اإلحصاءات القانونية والسجالت الخاصة التابعة ملكتب املدعي العام. و 

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪61(

املشاة )٪23(

أخرى )٪12(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪2(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة 
)٪1<(
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املصدر: خدمة الرشطة الوطنية الكينية. املصدر: خدمة الرشطة الوطنية الكينية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
هيئة املواصالت والسالمة الوطنية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2014–2009( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 011 972 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

962 000 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

738 219 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

157 306 الشاحنات الثقيلة

95 644 الحافالت

58 803 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
191 3ب )65٪ ذكور، 35٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

12 891
)95٪ فاصل الثقة 809 10–974 14(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

29.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

خدمة الرشطة الوطنية الكينية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪34(

املشاة )٪47(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪5(

راكبو الدراجات الهوائية )٪14(
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املصدر: سجالت الرشطة والصحة. املصدر: 2013، سجالت الرشطة والصحة

اإلطار املؤسيس
فريق عمل السالمة عىل الطرق الكرييبايس املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2010( ٪10 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 452 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 926 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

701 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

536 الشاحنات الثقيلة

289 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

194 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
3ب )67٪ ذكور، 33٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

2.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مصادر مجمعة )الرشطة والصحة(. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪33(

املشاة )٪67(
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الكويت
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صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

املصدر: 2003–2013، تقرير وزارة الصحة.
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اإلطار املؤسيس
اإلدارة العامة للمرور املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2006( ٪15 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 841 416 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 670 540 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

15 185 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

96 598 الشاحنات الثقيلة

35 410 الحافالت

23 683 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
487ب )88٪ ذكور، 12٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

629 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

18.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة الصحة. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

45 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج،د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 
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ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت
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املصدر: إدارة السالمة عىل الطرق الرئيسية يف جمهورية قرغيزستان. املصدر: 2013، إدارة السالمة عىل الطرق الرئيسية يف جمهورية قرغيزستان.

اإلطار املؤسيس
هيئة السالمة عىل الطرق التابعة لحكومة جمهورية قرغيزستان،
وإدارة السالمة عىل الطرق الرئيسية يف جمهورية قرغيزستان

املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

تخفيض بنسبة 30٪ وأقل من ذلك 
مبرتني بعد مرور خمس سنوات 
.)2020-2011(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
958 187 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

777 847 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

21 696 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

114 853 الشاحنات الثقيلة

34 561 الحافالت

9 230 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

103 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
220 1ب )74٪ ذكور، 26٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 220 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

22.0 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إدارة السالمة عىل الطرق الرئيسية يف جمهورية قرغيزستان. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
5٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل رسعات غري محددة يف بعض املدن. ج 

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

2013، إدارة السالمة عىل الطرق الرئيسية يف جمهورية قرغيزستان. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪28(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪39(

املشاة )٪32(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

أخرى )>٪1(
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املصدر: األمانة العامة للجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق. املصدر: 2013، رشطة املرور.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 439 481 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

276 493 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 120 673 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

38 454 الشاحنات الثقيلة

3 861 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

1195 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
910ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

971
)95٪ فاصل الثقة 795–147 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

14.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.7٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 3 أشهر من وقوع التصادم. ب 

2005، بنك التنمية اآلسيوي. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية
ال د هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يوجد طرق رسيعة يف الدولة. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪12(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪6(

املشاة )٪10(

أخرى )٪2(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪67(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪3(
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التفيا
عدد السكان: 317 050 2 • مجموعة الدخل: مرتفع • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 280 15 )دوالر أمرييك(

صحة.
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املصدر: سجل التصادمات عىل الطرق )رشطة الدولة(. املصدر: 2013، سجل التصادمات عىل الطرق )رشطة الدولة(.

اإلطار املؤسيس
مجلس السالمة املرورية عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

109 بحلول 2020 )138 بحلول 
)2020–2014( )2016

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
826 469 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

634 603 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

43 588 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

79 899 الشاحنات الثقيلة

4 989 الحافالت

63 390 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
176ب )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

205 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

10 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجل التصادمات عىل الطرق )رشطة الدولة(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
6٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

83٪ املقاعد األمامية د، 37٪ املقاعد 
الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، سجل التصادمات عىل الطرق )رشطة الدولة( ج 

2012، دراسة السلوك الصحي بني سكان التفيا البالغني. د 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪28(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪14(

املشاة )٪40(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪1(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪7(

راكبو الدراجات الهوائية )٪7(

أخرى )٪2(
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لبنان
عدد السكان: 971 821 4 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 870 9 )دوالر أمرييك(

صحة العامة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة النقل ووزارة ال
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املصدر: املديرية العامة لقوى األمن الداخيل، مركز إدارة املرور لبريوت الكربى، مرشوع تطوير النقل الحرضي املصدر: املديرية العامة لقوى األمن الداخيل، مركز إدارة املرور لبريوت الكربى، مرشوع تطوير النقل الحرضي )بيانات عام 2013(.
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اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 680 011 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 429 179 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

96 278 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

140 757 الشاحنات الثقيلة

13 797 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
18.0٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

شباط/فرباير، 2012، منظمة الصحة العاملية، السالمة عىل الطرق وخارطة طريق للمستقبل يف لبنان، ص 42. ب 

البيانات
649ج )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 088
)95٪ فاصل الثقة 962–215 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

22.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
3.2–4.8٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املديرية العامة لقوى األمن الداخيل، مركز إدارة املرور لبريوت الكربى، مرشوع تطوير النقل الحرضي. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد  ج 
بعد التصادم.

أيار/مايو 2004، مقرتحات وخطوط عريضة لخطة رئيسية للسالمة عىل الطرق يف لبنان، سويرود، صيدا. مرجع رقم 04865-2000،  د 
صفحة رقم 25.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
14٪ سائقني هـ معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2004، منظمة الصحة العاملية/وزارة الصحة العامة/وزارة الداخلية/الجامعة األمريكية يف بريوت، دراسة حول السالمة عىل الطرق يف  هـ 
لبنان، أيار/مايو 2004

املشاة )٪43(

أخرى )٪57(
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املصدر: تقارير الرشطة. املصدر: تقرير الرشطة )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
إدارة السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2013( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
122 997 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

دون الوطنية هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
327ب )33٪ ذكور، 14٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

584 )95٪ فاصل الثقة 491–677( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

28.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

تقرير الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪17(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪40(

املشاة )٪30(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني وذات 
الثالث عجالت )٪1(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

أخرى )٪7(
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اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

— هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 085 075 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

1 073 438 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

3 780 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

396 الشاحنات الثقيلة

7 461 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
— العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 448
)95٪ فاصل الثقة 144 1–752 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

33.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

~40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

~56 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

~72 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة



167

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

ليبيا
عدد السكان: 521 201 6 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 930 12 )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال
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املصدر: التقرير اإلحصايئ لتصادمات الطرق، إدارة املرور والرتخيص. )بيانات عام 2013(. املصدر: التقرير اإلحصايئ لتصادمات الطرق، إدارة املرور والرتخيص. )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
إدارة املرور والرتخيص املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

3–5٪ سنويا )2008–2011( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

— هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

— هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 553 497 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 821 285 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 828 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

624 243 الشاحنات الثقيلة

8 248 الحافالت

97 893 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

1515 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
606 3ب )83٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

4 554
)95٪ فاصل الثقة 973 3–136 5(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

73.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

التقرير اإلحصايئ لتصادمات الطرق، إدارة املرور والرتخيص. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 48 ساعة من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

85 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج،د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
2٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

ال هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 

التقرير اإلحصايئ لتصادمات الطرق، إدارة املرور والرتخيص. )بيانات عام 2013(. هـ 

سائقو السيارات 
واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪34(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪37(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪2(

املشاة )٪26(
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املصدر: سجل مخالفات القانون اإلداري وتصادمات الطرق )إدارة الرشطة التابعة لوزارة الداخلية(. املصدر: 2013، سجل مخالفات القانون اإلداري وتصادمات الطرق )إدارة الرشطة التابعة لوزارة الداخلية(.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الحكومية للسالمة عىل الطرق  املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

35٪ من 92 إىل 60 وفاة لكل 
مليون )2017-2011(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 984 496 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

1 753 407 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

64 249 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

138 935 الشاحنات الثقيلة

13 107 الحافالت

14 798 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
256ب )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

320 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

10.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجل مخالفات القانون اإلداري وتصادمات الطرق )إدارة الرشطة التابعة لوزارة الداخلية(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من  ب 
وقوع التصادم

2013، معهد أبحاث الطرق واملواصالت. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.04 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
16٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل حدود غري محددة. د 

سجل مخالفات القانون اإلداري وتصادمات الطرق )إدارة الرشطة التابعة لوزارة الداخلية(. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪25(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪18(

املشاة )٪38(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪3(

أخرى )٪2(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪7(

راكبو الدراجات الهوائية )٪7(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(
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املصدر: رشطة غراند دوكال. املصدر: 2013، رشطة غراند دوكال.

اإلطار املؤسيس
وزارة التنمية املستدامة والبنية التحتية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2010( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
431 245 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

390 882 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

25 753 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

12 851 الشاحنات الثقيلة

1 759 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
3.7٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2010، اتحاد رشكات تأمني الحوادث ب 

البيانات
45ج )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

46 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

8.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة غراند دوكال. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
22٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

78٪ املقاعد األمامية هـ،
60٪ املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، رشطة غراند دوكال د 

2003، مسح آيلريس هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪56(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪11(

املشاة )٪11(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪4(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪18(
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املصدر: سجالت الرشطة واملستشفيات.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
الهيئة القطاعية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2014( ٪5 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
219 576 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

122 641 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

44 129 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

22 589 الشاحنات الثقيلة

30 217 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
609ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

6 506
)95٪ فاصل الثقة 361 5–650 7(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

28.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مصادر مجمعة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

50 كم/ساعة، ولكن ميكن تعديلها إىل 80 كم/ساعة. ج 



171

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

ماالوي
عدد السكان: 567 362 16 • مجموعة الدخل: منخفض • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 270 )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2003

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

املصدر: مكتب اإلحصاءات الوطني. املصدر: قاعدة بيانات تصادمات الطرق )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
مديرية املرور وخدمات السالمة املرورية  املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2019–2014( ٪20 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
437 416 إجاميل عدد املركبات املسجلة لغاية حزيران/يونيو 2014

332 542 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

24 943 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

51 518 الشاحنات الثقيلة

28 413 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
977ب )84٪ ذكور، 16٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

5 732
)95٪ فاصل الثقة 606 4–858 6(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

35 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة مرور ماالوي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪6(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪27(

املشاة )٪49(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪1(

راكبو الدراجات الهوائية )٪17(
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املصدر: املعهد املاليزي ألبحاث السالمة عىل الطرق. املصدر: 2013، الرشطة امللكية املاليزية.

اإلطار املؤسيس
إدارة السالمة عىل الطرق، وزارة النقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
23 819 256 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

10 689 450 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

11 087 878 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

1 116 167 الشاحنات الثقيلة

62 784 الحافالت

862 977 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
915 6ب )85٪ ذكور، 15٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

7 129
)95٪ فاصل الثقة 050 6–209 8(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.5٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة امللكية املاليزية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2013، املعهد املاليزي ألبحاث السالمة عىل الطرق ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
23٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
97٪ سائقني ج، 89٪ ركاب ج معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

77٪ املقاعد األمامية ج،
13٪ املقاعد الخلفية ج

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2010، املعهد املاليزي ألبحاث السالمة عىل الطرق. د 

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪24(

املشاة )٪7(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪62(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(

أخرى )٪1(
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املصدر: الرشطة امللديفية. املصدر: الرشطة امللديفية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
هيئة النقل، وزارة التنمية االقتصادية املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
61 412 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

10 256 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

50 775 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

145 الشاحنات الثقيلة

140 الحافالت

96 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

119 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
12ب )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

12 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة امللديفية. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
30 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

30 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
ال د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية
نعم هـ هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ
نعم هـ هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل رسعة غري محددة. الرسعة املحددة للمركبات ذات العجلتني هي 24 كم/ساعة. ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 

مطلوبة فقط عىل الطرق التي قد تسري عليها املركبات برسعة أعىل من الرسعة املحددة. هـ 

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪17(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪17(

املشاة )٪33(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪8(

سائقو/ركاب الحافالت )٪8(

راكبو الدراجات الهوائية )٪17(
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املصدر: الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق/ اإلدارة الوطنية للنقل/ الرشطة/ قوات الدرك/إنستات. املصدر: الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
289 828 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

162 481 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

48 369 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

18 220 الشاحنات الثقيلة

26 150 الحافالت

34 608 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

20 23 99 86 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
529ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 920
)95٪ فاصل الثقة 193 3–648 4(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

25.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
18٪ جميع الركاب د معدل ارتداء الخوذ
ال هـ هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون ج 

نتائج استطالعات أجرتها الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق )بيانات عام 2012(. د 

أحزمة األمان مطلوبة فقط خارج املدن. هـ 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪11(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪7(

املشاة )٪27(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪16(

سائقو/ركاب الحافالت )٪18(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات 
الثالث عجالت )٪21(
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املصدر: مكتب اإلحصاءات الوطني. املصدر: 2013، مكتب اإلحصاءات الوطني

اإلطار املؤسيس
إدارة النقل يف مالطا املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2014( ٪30 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
322 960 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

288 552 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

16 901 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

10 926 الشاحنات الثقيلة

1 705 الحافالت

4 876 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
18ب )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

22 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

5.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مكتب اإلحصاءات الوطني. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪39(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪5(

املشاة )٪28(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 

)٪28(
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جزر مارشال
عدد السكان: 634 52 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 310 4 )دوالر أمرييك(

رشطة جزر مارشال.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها 
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املصدر: اإلحصاءات الحيوية لدى وزارة الصحة. املصدر: 2013، اإلحصاءات الحيوية لدى وزارة الصحة.

اإلطار املؤسيس
رشطة جزر مارشال املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

نعم )غري محدد( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 116 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 917 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

52 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

26 الشاحنات الثقيلة

63 الحافالت

58 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
3ب )100٪ ذكور( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

5.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

نظام معلومات السجالت الحيوية، وزارة الصحة. تعرّف بأنها التي تبلّغ عنها الرشطة يف غضون 24 ساعة، لكن الوفاة الرسمية تعتمد  ب 
عىل تقييم الطبيب الحارض.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

~40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

~64 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

~64 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

ال هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

— هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ
100٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
98٪ سائقني د، 98٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، رشطة جزر مارشال ووزارة الصحة. ج 

2013، رشطة جزر مارشال ووزارة العدل. د 

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪33(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪67(
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املصدر: وزارة املعدات والنقل.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
مديرية السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2012( ٪25 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
416 190 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
204ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

952
)95٪ فاصل الثقة 788–116 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة املعدات والنقل. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج،د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

— هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان
ال هـ هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 

ارتداء حزام األمان مطلوب فقط خارج املناطق الحرضية. هـ 
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة البنية التحتية العامة.
ىل البيانا

صول ع
صادية ألوروبا. تم الح

صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت
W ال

P29 ت
ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا

سي
ت من إطار تن

ت سالمة املركبا
ت. بيانا

رشيعا
صحة العاملية مراجعة للت

ت منظمة ال
أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

6

8

10

12

14

16

2

4

املصدر: دائرة إحصاءات موريشيوس، املؤرشات االقتصادية واالجتامعية حول النقل عىل الطرق وإحصاءات حوادث التصادمات عىل الطرق، إصدار رقم 
1102، نيسان/أبريل 2014.

املصدر: دائرة إحصاءات موريشيوس، املؤرشات االقتصادية واالجتامعية حول النقل عىل الطرق وإحصاءات حوادث التصادمات عىل الطرق، إصدار 
رقم 1102، نيسان/أبريل 2014 )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
وحدة إدارة املرور والسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪30 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
443 495 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

237 055 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

180 785 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

14 061 الشاحنات الثقيلة

2 963 الحافالت

8 631 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

114 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
136ب )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

152 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

12.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

دائرة إحصاءات موريشيوس، املؤرشات االقتصادية واالجتامعية حول النقل عىل الطرق وإحصاءات حوادث التصادمات عىل الطرق،  ب 
نيسان/أبريل 2013. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
24٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

97٪ املقاعد األمامية د، >1٪ املقاعد 
الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

وحدة الرشطة حول السالمة عىل الطرق )بيانات عام 2013(. ج 

وحدة إدارة املرور والسالمة عىل الطرق )بيانات عام 2011(. د 

سائقو )املركبات ذات األربع عجالت 
أو أكرث( )٪4(

ركاب )املركبات ذات األربع 
عجالت أو أكرث( )٪18(

املشاة )٪35(

أخرى )٪2(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪31(

راكبو الدراجات الهوائية )٪10(
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املكسيك
عدد السكان: 399 332 122 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 940 9 )دوالر أمرييك(
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املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات والجغرافيا واملعلومات، إحصاءات الوفيات العامة، وفقاً للتصنيف الدويل للوفيات - 2/10 املصدر: املعهد الوطني لإلحصاءات والجغرافيا واملعلومات، إحصاءات الوفيات العامة، وفقاً للتصنيف الدويل للوفيات - 2/10 )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

50٪من عدد الوفيات املتوقع يف 
2020، مع األخذ بعني االعتبار عدم 
اتخاذ إجراءات )2011–2020(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
35 005 913 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

23 644 820 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 589 708 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

9 429 827 الشاحنات الثقيلة

341 558 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
16.4٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2012، دراسة الصحة والتغذية الوطنية. ب 

البيانات
653 17ج )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

15 062 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

12.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.2٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إحصاءات الوفيات، املعهد الوطني لإلحصاءات والجغرافيا واملعلومات. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم ج 

آي أم يت، التقرير السنوي للتصادمات عىل الطرق الفدرالية 2011؛ البنك الدويل، نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل بالدوالر  د 
األمرييك.

مستخدمو طرق أكرث أماناً*
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

20–70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

20–90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

40–110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
5٪و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
71٪ سائقني ز، 16٪ ركاب ز معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

36٪ املقاعد األمامية ز، 13٪ املقاعد 
الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
12٪ح نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

ال هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم يف 19 من الواليات الـ32. هـ 

2012، أنظمة املراقبة الوبائية لإلدمان و 

2014، املجلس الوطني ملنع التصادمات عىل الطرق. ز 

2012، املسح الخاص بالصحة الوطنية التغذية ح 

تأخذ هذه البيانات القوانني ما دون الوطنية بعني االعتبار، ومع ذلك تفرض السلطات املحلية قوانني محددة حول عدد من عوامل   *
الخطر ضمن تخصصاتها. مل تُأخذ البيانات عىل املستوى املحيل بعني االعتبار يف هذا التقرير. 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪1(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪17(

املشاة )٪30(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪6(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

أخرى )٪43(
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واليات ميكرونيزيا املوحدة
عدد السكان: 549 103 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 280 3 )دوالر أمرييك(
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املصدر: إدارة الصحة والشؤون االجتامعية، الوفيات فقط يف واليتي بويف وياب.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
8 337 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2010

7 356 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

96 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

747 الشاحنات الثقيلة

138 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

دون الوطنية هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
2ب )100٪ ذكور( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

2 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

1.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إدارة الصحة والشؤون االجتامعية، واليتي بويف وياب فقط. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
دون الوطنية ج هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

— هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

— مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ
دون الوطنية ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

— هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية
دون الوطنية ج هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ
دون الوطنية ج هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال
دون الوطنية ج هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

جميع الترشيعات هي عىل املستوى دون الوطني ج 
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املصدر: الرشطة.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
وزارة األشغال العامة والبيئة والتنمية الحرضية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
41 055 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

30 453 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

9 295 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

962 الشاحنات الثقيلة

122 الحافالت

223 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
0ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

0 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

0 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

100٪ جميع الركاب معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة
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املصدر: مؤرشات الصحة 2013، مركز التنمية الصحية. املصدر: مؤرشات الصحة 2013، مركز التنمية الصحية.

اإلطار املؤسيس
وزارة النقل واملواصالت، إدارة النقل الربي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2012( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
675 064 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

491 771 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

25 771 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

151 530 الشاحنات الثقيلة

5 992 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

103 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
579ب، )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

597 )95٪ فاصل الثقة 538–656( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

21 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مؤرشات الصحة 2013، مركز التنمية الصحية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول
> 0.04 غ/دل ج حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب
> 0.04 غ/دل ج حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
20٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
7٪ سائقني هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
42٪ سائقني و معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

يقوم القانون عىل تركيز نسبة الكحول يف النفس، ويتم تحويل القيم إىل مستوى تركيز الكحول يف الدم. ج 

2013، إحصاءات أخطاء وإصابات املرور، النسخة الثالثة. د 

2014، وضع اإلصابات والوفيات لراكبي الدراجات النارية يف األرياف يف منغوليا. هـ 

2010، نتائج بحثية حول ترصفات السائقني أثناء القيادة. و 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪24(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪23(

املشاة )٪31(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪19(

راكبو الدراجات الهوائية )>٪1(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(
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املصدر: مديرية الرشطة. املصدر: 2013، مديرية الرشطة.

اإلطار املؤسيس
الجهاز التنسيقي ملراقبة تطبيق اسرتاتيجية تعزيز السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

50٪ بحلول 2019 )2010–2019( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
201 229 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

179 621 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

5 046 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

15 093 الشاحنات الثقيلة

1 246 الحافالت

223 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
74ب )62٪ ذكور، 14٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

74 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

11.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مديرية الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
80٪ سائقني د، 50٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

40–50٪ املقاعد األمامية د،
5٪ املقاعد الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 80 كم/ساعة. ج 

2013، مديرية الرشطة. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪24(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪20(

املشاة )٪20(

سائقو/ركاب الحافالت )٪24(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
راكبو الدراجات الهوائية )2٪(وذات الثالث عجالت )٪10(
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املصدر: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. املصدر: مديرية الطرق، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية،
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 286 421 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 314 826 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

38 792 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

818 168 الشاحنات الثقيلة

10 579 الحافالت

104 056 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

141 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
832 3ب )83٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

6 870
)95٪ فاصل الثقة 831 5–910 7(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

20.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مديرية النقل، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2012 “االستعراض السنوي للتصادمات عىل الطرق يف املغرب 2000-2010”، اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
3٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
43٪ سائقني و، 8٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان
ال ز هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
50٪ سائقني و، 46٪ املقاعد األمامية و معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 

مديرية النقل، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك )بيانات عام 2011(. هـ 

2011، دراسة حول قياس املؤرشات السلوكية ملستخدمي الطريق، اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري. و 

يطبق القانون عىل املقاعد الخلفية خارج املناطق الحرضية فقط. ز 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪14(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪22(

املشاة )٪26(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪21(

راكبو الدراجات الهوائية )٪6(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪7(

سائقو/ركاب الحافالت )٪2(

أخرى )٪2(
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املصدر: املعهد الوطني للنقل الربي.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
املعهد الوطني للنقل الربي املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
542 336 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

459 604 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

64 987 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

12 944 الشاحنات الثقيلة

0 الحافالت

4 801 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
744 1ب )80٪ ذكور، 20٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

8 173
)95٪ فاصل الثقة 502 6–843 9(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

31.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور يف موزمبيق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.06 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.06 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/ الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

60 كم/ساعة ضمن املدن و120 كم/س خارج املدن. ج 



186

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

ميامنار
عدد السكان: 018 259 53 • مجموعة الدخل: منخفض • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: — )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

3

4

5

6

7

1

2

املصدر: قوة رشطة ميامنار. املصدر: قوة رشطة ميامنار )بيانات عام 2010(.

اإلطار املؤسيس
لجنة اإلرشاف عىل إنفاذ قواعد املرور املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
4 310 112 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

386 049 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

3 712 220 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

127 947 الشاحنات الثقيلة

22 253 الحافالت

61 643 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

192 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
612 3ب )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

10 809
)95٪ فاصل الثقة 790 8–829 12(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

20.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.5٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قوة رشطة ميامنار. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

جامعة االقتصاد )بيانات عام 2008(. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

48 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
48–51٪ جميع الركاب د معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

إدارة الصحة، دراسة أجراها مستشفى يانغون )بيانات عام 2011(. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪13(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪13(

املشاة )٪26(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪7(

أخرى )٪9(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪23(

راكبو الدراجات الهوائية )٪9(
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املصدر: املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق. املصدر: املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪5 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
280 583 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

257 378 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

5 854 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

7 842 الشاحنات الثقيلة

3 984 الحافالت

5 525 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
— هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
308ب )72٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

551 )95٪ فاصل الثقة 474–628( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

23.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.079 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.079 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
12٪ جميع الركاب ج معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

55٪ املقاعد األمامية د، 1٪ املقاعد 
الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق )بيانات عام 2009(. ج 

الرشاكة العاملية للسالمة عىل الطرق )أطلقها املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق( )بيانات عام 2007(. د 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪31(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪30(

املشاة )٪32(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )٪2(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪1(

راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

أخرى )٪1(
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املصدر: مقر الرشطة )قسم املرور(.
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اإلطار املؤسيس
مجلس السالمة عىل الطرق، وزارة البنية التحتية والنقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2013( ٪35 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 178 911 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2011

133 992 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

891 018 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

47 930 الشاحنات الثقيلة

35 100 الحافالت

70 871 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
744 1ب )70٪ ذكور، 30٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

4 713
)95٪ فاصل الثقة 880 3–546 5(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

17 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.8٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مقر الرشطة )قسم املرور(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 35 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2011، املسح الصحي العاملي، التقرير النهايئ حول دراسة تكاليف الرعاية الصحية للتصادمات عىل الطرق. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة البنية التحتية والبيئة.
ىل البيانا

صول ع
صادية ألوروبا. تم الح

صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت
W ال

P29 ت
ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا

سي
ت من إطار تن

ت سالمة املركبا
ت. بيانا

رشيعا
صحة العاملية مراجعة للت

ت منظمة ال
أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

1

2

3

4

5

6

املصدر: إدارة اإلحصاءات الهولندية. املصدر: 2013، وزارة البنية التحتية والبيئة، إدارة اإلحصاءات الهولندية.

اإلطار املؤسيس
وزارة البنية التحتية والبيئة املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

≥ 140 وفاة بحلول 2020 
)2020–2010(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
9 612 273 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

8 747 734 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

653 245 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

137 518 الشاحنات الثقيلة

10 464 الحافالت

63 312 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
5.0–8.0٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2006-2013، مسح اإلصابات واألنشطة البدنية يف هولندا، معهد أبحاث السالمة عىل الطرق. ب 

البيانات
570 ج )74٪ ذكور، 26٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

574 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.2٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة البنية التحتية والبيئة، إدارة اإلحصاءات الهولندية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ج 

معهد أبحاث السالمة عىل الطرق. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
19٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
94-100٪ سائقني و، 84٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

97٪ املقاعد األمامية ز، 82٪ املقاعد 
الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2011، وزارة البنية التحتية والبيئة. هـ 

2011، سائقني 100٪، راكبي الدراجات النارية 94-95 ٪ ، الدراجات البخارية.   و 
ركاب: 84 دراجات بخارية. يب آر أو يف، يب يف أو أم.

2010، تقرير يب آي إيه. ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪30(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪7(

املشاة )٪10(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

أخرى )٪7(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪13(

راكبو الدراجات الهوائية )٪32(
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة النقل.
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املصدر: بيانات مجمعة عن طريق الرشطة ودائرة اإلحصاءات النيوزيلندية. املصدر: 2013، البيانات املبلغة عن طريق الرشطة.

اإلطار املؤسيس
فريق سالمة النقل الربي، وزارة النقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية ممول بالكامل
متعدد أ تخفيض الوفيات املستهدف

تختلف األهداف بالنسبة لبعض املجموعات. انظر اسرتاتيجية نيوزيلندا للسالمة عىل الطرق 2010-2020، ص 13. أ 

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 250 066 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

2 643 624 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

114 930 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

112 856 الشاحنات الثقيلة

8 286 الحافالت

370 370 أخرى
معايري املركبات املطبقةب

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ب 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

111 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
253ج )70٪ ذكور، 30٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

272 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.6٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

البيانات املبلغة عن طريق الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ج 

تم حسابها من خالل التكلفة االجتامعية للتصادمات واإلصابات عىل الطرق تحديث 2013.  د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
31٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

96٪ املقاعد األمامية و، 90٪ املقاعد 
الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

92٪ 0–4 سنوات ز، ٪96 5–9 
سنوات ح

نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، البيانات املبلغة عن طريق الرشطة. هـ 

2012، املسح السنوي الوطني ألحزمة األمان يف نيوزيلندا. و 

وزارة النقل، استخدام األطفال دون الخامسة لكرايس وأحزمة األطفال، 2012. ز 

وزارة النقل، استخدام األطفال بني 5-9 لكرايس وأحزمة األطفال؛ نتائج مسح وطني 2013. ح 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪48(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪18(

املشاة )٪12(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 

)٪15(

راكبو الدراجات الهوائية )٪3(

أخرى )>٪1(
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املصدر: الرشطة الوطنية. املصدر: الرشطة الوطنية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للتعليم والسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2017–2013( ٪20 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
566 731 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

284 833 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

208 817 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

53 121 الشاحنات الثقيلة

17 537 الحافالت

2 423 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
577ب )85٪ ذكور، 15٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

931
)95٪ فاصل الثقة 843–020 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

15.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة الوطنية. ال يوجد معايري موحدة لتعريف أو تحديد متى يتم تصنيف الوفاة عىل أنها ناجمة عن تصادمات الطرق. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

45 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
8٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، الرشطة الوطنية. ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪14(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪9(

املشاة )٪33(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪8(

سائقو/ركاب الحافالت )٪2(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪26(

راكبو الدراجات الهوائية )٪6(

أخرى )٪2(
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املصدر: وزارة النقل، مديرية املرور والسالمة عىل الطرق. املصدر: وزارة النقل، مديرية املرور والسالمة عىل الطرق )بيانات عام 2007(.

اإلطار املؤسيس
مديرية املرور والسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
315 600 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

190 067 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

109 499 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

7 519 الشاحنات الثقيلة

8 515 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
806ب )69٪ ذكور( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

4 706
)95٪ فاصل الثقة 741 3–670 5(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

26.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة النقل، مديرية املرور والسالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. مالحظة: البيانات حول نسبة وفيات اإلناث  ب 
غري متاحة.

وزارة النقل، دراسة أجرتها الرشاكة العاملية للسالمة عىل الطرق 2007 )بيانات عام 2006(. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪20(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪47(

املشاة )٪33(
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نيجرييا
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املصدر: فرق السالمة عىل الطرق الفيدرالية.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
فرق السالمة عىل الطرق الفيدرالية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

تخفيض الوفيات املرورية بنسبة 50٪ بحلول 2015 )إعالن أكرا(، تخفيض الوفيات 
الناجمة عن التصادمات املرورية بحلول 2020 )عقد العمل من أجل السالمة عىل 
الطرق(؛ تخفيض نسبة الوفيات بنسبة 25٪ سنوياً لعام 2014، والوفيات الناجمة 
عن التصادمات املرورية بنسبة 15٪ )فرق السالمة عىل الطرق الفيدرالية نيجرييا(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
5 791 446 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

3 267 139 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

2 524 307 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
450 6ب )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

35 641
)95٪ فاصل الثقة 949 27–332 43(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

20.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
3.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

فرق السالمة عىل الطرق الفيدرالية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2011، االسرتاتيجية الوطنية للسالمة عىل الطرق. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
1٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

87٪ املقاعد األمامية د، 10٪ املقاعد 
الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

فرق السالمة عىل الطرق الفيدرالية )بيانات عام 2013(. ج 

فرق ومرصد السالمة عىل الطرق الفيدرالية )بيانات عام 2013(. د 
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املصدر: اإلحصاءات الرنويجية. املصدر: 2013، اإلحصاءات الرنويجية.

اإلطار املؤسيس
إدارة الطرق العامة الرنويجية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

 الوفيات واإلصابات الخطرية
≥ 500 بحلول 2024 
)2023–2014(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
3 671 885 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

2 906 397 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

405 213 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

79 857 الشاحنات الثقيلة

18 220 الحافالت

262 198 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

113 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
187ب )72٪ ذكور، 28٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

192 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلحصاءات الرنويجية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2013، معهد اقتصاديات النقل. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
17٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
99٪ سائقني هـ، 99٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

96–97٪ سائقني و، 96٪-94 املقاعد 
األمامية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، إدارة الطرق العامة الرنويجية. د 

2010، اإلحصاءات الرنويجية. هـ 

2013، سائقني: 96٪ يف املناطق الحرضية و97٪ خارج املناطق الحرضية. املقاعد األمامية: 94٪ يف املناطق الحرضية و96٪ خارج  و 
املناطق الحرضية. إدارة الطرق العامة الرنويجية.

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪46(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪14(

املشاة )٪10(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪6(

سائقو/ركاب الحافالت )٪3(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪13(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪5(

أخرى )٪3(
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املصدر: وحدة اإلحصاءات، إدارة املرور، رشطة عامن السلطانية. املصدر: وحدة اإلحصاءات، إدارة املرور، رشطة ُعامن السلطانية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطريق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪25 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 082 996 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

914 533 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

5 896 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

52 549 الشاحنات الثقيلة

33 489 الحافالت

76 529 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

9999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
913ب )86٪ ذكور، 14٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

924 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

25.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وحدة اإلحصاءات، إدارة املرور، رشطة ُعامن السلطانية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم ج هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
0.4٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
95٪ سائقني هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
97٪ سائقني هـ معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تختلف حدود الرسعة يف املناطق الحرضية والريفية باختالف املنطقة. ج 

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم. د 

2013، رشطة ُعامن السلطانية. هـ 

سائقو السيارات
واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪35(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪29(

راكبو الدراجات الهوائية )٪3(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪2(

املشاة )٪23(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪5(

سائقو/ركاب الحافالت )٪3(
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املصدر: ديوان اإلحصاءات العامة ألقاليم السند، خيرب بختونخوا، بلوشستان، إسالم أباد وديرة غازي خان، إسعاف البنجاب )اإلنقاذ 1122( إلقليم البنجاب.

البيانات غري متاحة
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اإلطار املؤسيس
املركز الوطني ألبحاث النقل املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
9 080 437 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2011

3 095 900 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

5 560 218 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

223 152 الشاحنات الثقيلة

201 167 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
636 7ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

25 781
)95٪ فاصل الثقة 979 20–582 30(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

14.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت اإلسعاف يف إقليم البنجاب وديوان اإلحصاءات بالنسبة لباقي األقاليم. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج،د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

10٪ جميع الركاب هـ، ٪10 
سائقني هـ

معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال
نعم و هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 

مركز إصابات التصادمات عىل الطرق والوقاية منها )بيانات عام 2013(. هـ 

يطبق فقط أثناء القيادة عىل الطرق الرسيعة. و 
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باالو
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الوفياتالفئةالعام

1املشاة2013

املصدر: 2013، مكتب السالمة العامة.

اإلطار املؤسيس
مكتب السالمة العامة املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
7 102 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
1ب )100٪ ذكور، 0٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

4.78 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مكتب السالمة العامة. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية
ال ج هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.10 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.10 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
100٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يوجد طرق رسيعة يف ماالو ج 

2013، مكتب السالمة العامة. د 
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املصدر: املراقب العام لجمهورية بنام. املصدر: املراقب العام لجمهورية بنام )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
هيئة املرور والنقل الربي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

15٪ من نسبة الوفيات لكل 
000 100 نسمة. )2020-2011(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
— هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

— هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

— هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 004 669 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

836 713 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

47 506 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

81 734 الشاحنات الثقيلة

38 716 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
386ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

386 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

10 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

املراقب العام لجمهورية بنام. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

90٪ املقاعد األمامية ج، 10٪ املقاعد 
الخلفية ج

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

ال هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، املديرية الوطنية للنقل. ج 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪33(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪25(

املشاة )٪41(

أخرى )٪1(
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املصدر: املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق. املصدر: 2013، رشطة بابوا غينيا الجديدة املليك، سجالت رشطة املرور.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق أ املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

تم دمج املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق واإلدارة الوطنية للنقل والسالمة عىل الطرق يف شباط/فرباير 2015 ليصبحا الهيئة  أ 
الوطنية للنقل الربي.

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
 94 297 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

61 255 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 155 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

21 075 الشاحنات الثقيلة

10 812 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةب

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ب 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
248ج العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 232
)95٪ فاصل الثقة 058 1–405 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

16.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة بابوا غينيا الجديدة املليك، سجالت رشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

75 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
56٪و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن نرش حدود أعىل للرسعة القصوى. د 

ال يقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم. هـ 

2013، سجالت رشطة مرور بابوا غينيا الجديدة. و 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪11(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪37(

املشاة )٪29(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪14(

سائقو/ركاب الحافالت )٪9(
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املصدر: وزارة الصحة، املديرية العامة للمعلومات الصحية االسرتاتيجية، مديرية اإلحصاءات البيولوجية. املصدر: إدارة اإلحصاءات يف الرشطة الوطنية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
الوكالة الوطنية للنقل والسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2018–2013( ٪10 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 227 469 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

554 821 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

342 779 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

65 272 الشاحنات الثقيلة

16 363 الحافالت

248 234 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
114 1ب )83٪ ذكور، 17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 408 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

20.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة الصحة، املديرية العامة للمعلومات الصحية االسرتاتيجية، مديرية اإلحصاءات البيولوجية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً  ب 
من وقوع التصادم.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
82٪ سائقني ج، 52٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

66٪ املقاعد األمامية د،
65٪ املقاعد الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، املركز الطبي للطوارئ. الربوفيسور د. مانويل جياين. ج 

2012، وزارة األشغال العامة واالتصاالت. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪6(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪17(

املشاة )٪21(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

سائقو/ركاب الحافالت 
)٪1<(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪54(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪1(



201

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

بريو
عدد السكان: 603 375 30 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 270 6 )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت

W ال
P29 ت

ق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا
سي

ت من إطار تن
ت سالمة املركبا

ت. بيانا
رشيعا

صحة العاملية مراجعة للت
ت منظمة ال

أجر

سمة
ت لكل 000 100 ن

الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

0

6

8

10

12

14

2

4

املصدر: الرشطة الوطنية البريوية. املصدر: وزارة الصحة )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
4 264 114 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 898 356 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

2 041 022 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

264 749 الشاحنات الثقيلة

59 987 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

106 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
4٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2012، وزارة الصحة - مراقبة اإلصابات الوبائية الناتجة عن حوادث الطرق ب 

البيانات
110 3ج )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

4 234
)95٪ فاصل الثقة 826 3–643 4(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

13.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة الوطنية البريوية . تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ج 

2009، املعهد الوطني للصحة “اآلثار االجتامعية واالقتصادية لتصادمات الطرق”. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
10٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
98٪ سائقني و، 95٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
85٪ سائقني و معدل ارتداء حزام األمان

نعم ز
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، الرشطة الوطنية البريوية. هـ 

2014، مؤسسة ترانزيتيومس “سلوك سائقي املركبات عىل طريق ‘بان أمرييكا سور’ الرسيع خالل عيد الفصح”. و 

تم تفعيله يف 5 كانون الثاين/يناير، 2015. ز 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت واملركبات الخفيفة )٪6( ركاب السيارات واملركبات الخفيفة

ذات األربع عجالت )٪1(

املشاة )٪24(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )>٪1(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني
وذات الثالث عجالت )٪1(

راكبو الدراجات الهوائية )>٪1(

أخرى )٪67(
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املصدر: إدارة األشغال العامة والطرق الرسيعة - نظام تسجيل وتحليل تصادمات الطرق. املصدر: 2013، إدارة األشغال العامة والطرق الرسيعة - نظام تسجيل وتحليل تصادمات الطرق.

اإلطار املؤسيس
مجموعة إدارة السالمة عىل الطرق، إدارة النقل واالتصاالت املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
7 690 038 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

3 009 116 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

4 250 667 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

358 445 الشاحنات الثقيلة

31 665 الحافالت

40 145 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

117 )اتصال( أو 2920 )رسالة 
قصرية(

هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
513 1ب )77٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

10 379 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

10.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.6٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

2013، إدارة األشغال العامة والطرق الرسيعة - نظام تسجيل وتحليل تصادمات الطرق. تعرّف بأنها الوفاة التي تتسبب بها  ب 
تصادمات الطرق )مدة غري محددة(.

2009، سيغوا، أب كوي/ان يس يت أس )منشورات أيه دي يب(. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
1٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
51٪ جميع الركاب هـ، 87٪ سائقني هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
80٪ سائقني هـ معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2006، رشطة الفلبني الوطنية، مجموعة إدارة املرور. د 

2010، انتشار عوامل خطر اإلصابات الناجمة عن تصادمات الطرق يف مقاطعة جيامراس هـ 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪14(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪11(

املشاة )٪19(

أخرى )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني وذات 
الثالث عجالت )٪53(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪2(
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املصدر: املفوضية األوروبية/اإلدارة العامة للطاقة والنقل. املصدر: 2013، مقر الرشطة الوطنية البولندية )نظام أدلة الحوادث والتصادمات(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2010( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
24 875 717 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

18 744 412 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 107 260 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

3 178 005 الشاحنات الثقيلة

99 858 الحافالت

1 746 182 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
357 3ب )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 931 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

10.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.9٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مقر الرشطة الوطنية البولندية )نظام أدلة الحوادث والتصادمات(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2012، معهد أبحاث الطرق والجسور، املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

140 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
16٪ هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
97٪ جميع الركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

84٪ املقاعد األمامية و، 59٪ املقاعد 
الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
88–89٪ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

60 كم/ساعة من 23:00 إىل 05:00. د 

2013، مقر الرشطة الوطنية البولندية )نظام أدلة الحوادث والتصادمات(. هـ 

2013، منظمة تطوير الهندسة املدنية، جامعة غدانسك للتكنولوجيا، جامعة كراكاو للتكنولوجيا، أمانة املجلس الوطني للسالمة عىل  و 
الطرق.

2013، 89٪ - مقاعد أمامية، 88٪ مقاعد خلفية. منظمة تطوير الهندسة املدنية، جامعة غدانسك للتكنولوجيا، جامعة كراكاو  ز 
للتكنولوجيا، أمانة املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق.

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪26(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪17(

املشاة )٪34(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪9( 

راكبو الدراجات الهوائية )٪9(

أخرى )٪1(
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املصدر: الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق. املصدر: 2013، الوكالة الوطنية للسالمة عىل الطرق.

اإلطار املؤسيس
الهيئة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

31.9٪ أي 62 وفاة لكل مليون 
نسمة )2015-2008(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
6 056 856 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

5 450 699 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

500 815 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

84 980 الشاحنات الثقيلة

12 358 الحافالت

8 004 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
637ب )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

828 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

7.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.2٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الهيئة الوطنية للسالمة عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2010، جامعة أوتونوموس يف لشبونة. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
31٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
99٪ سائقني هـ، 96٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

96٪ املقاعد األمامية و، 77٪ املقاعد 
الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
85–88٪ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، املعهد الوطني للطب القانوين والعلوم الجنائية. د 

2012، الهيئة الوطنية للسالمة عىل الطرق. هـ 

2013، اتحاد الوقاية والسالمة عىل الطرق. و 

2008-2012، 85٪ عىل الطرق الرسيعة، 88٪ عىل الطرق الحرضية. الجمعية الربتغالية لتعزيز سالمة األطفال. ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪31(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪13(

املشاة )٪23(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪5(

سائقو/ركاب الحافالت )٪2(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪20(

راكبو الدراجات الهوائية )٪4(

أخرى )٪2(
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املصدر: إدارة املرور، وزارة الداخلية. املصدر: إدارة املرور )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة املرورية  املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

أقل من٪17 )2013–2022( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
647 878 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

602 825 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

4 313 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

36 005 الشاحنات الثقيلة

4 678 الحافالت

57 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
204ب )90٪ ذكور، 10٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

330 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

15.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إدارة املرور، وزارة الداخلية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج،د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم. ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪34(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪38(

املشاة )٪28(
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املصدر: وكالة الرشطة الوطنية الكورية. املصدر: 2013، وكالة الرشطة الوطنية الكورية.

اإلطار املؤسيس
وزارة األرايض والبنية التحتية والنقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

> 4000 وفاة سنويا بحلول 2017 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
23 150 619 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

15 078 354 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

2 117 035 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

970 805 الشاحنات الثقيلة

4 984 425 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

119 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
0.4٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2012، معهد تطوير التأمني الكوري. ب 

البيانات
092 5ج، )72٪ ذكور، 28٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

5 931 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

12 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

1٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وكالة الرشطة الوطنية الكورية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ج 

2013، تقييم وتقدير تكاليف التصادمات املرورية، كورود. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
80 كم/ساعةهـ هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
14٪و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
74٪ جميع الركاب ز معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

84٪ املقاعد األمامية ز، 19٪ املقاعد 
الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ
34٪ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادة الرسعة القصوى إىل 90 كم/ساعة عىل بعض الطرق بشكل حرصي الستخدام السيارات. هـ 

2013، وكالة الرشطة الوطنية الكورية. و 

عىل الطرق الرسيعة، أقل من ذلك عىل طرق أخرى. 2013 هيئة سالمة النقل الكورية، مؤرش ثقافة النقل. ز 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪23(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪10(

املشاة )٪39(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪2(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪16( 

راكبو الدراجات الهوائية )٪5(

أخرى )٪2(
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املصدر: إحصاءات وزارة الشؤون الداخلية، مكتب اإلحصاءات الوطني. املصدر: 2013، إحصاءات وزارة الشؤون الداخلية.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة املرورية املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
706 785 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

487 418 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

32 731 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

165 292 الشاحنات الثقيلة

21 344 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
302ب )84٪ ذكور، 16٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

437 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

12.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.9٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة الشؤون الداخلية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2009، االسرتاتيجية الوطنية للسالمة عىل الطرق، أُقرت بالقرار الحكومي رقم 1214 بتاريخ 24 كانون األول/ديسمرب 2010. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
12٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

62٪ املقاعد األمامية و،
18٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
50٪و نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 80 كم/ساعة د 

2013، وزارة الشؤون الداخلية. هـ 

2012، التقرير املشرتك حول اإلحصاءات واالتجاهات العامة حول السالمة عىل الطرق يف شيسيناو وترياسبول.  و 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪20(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪21(

املشاة )٪33(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪4(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪12(

راكبو الدراجات الهوائية )٪6(

أخرى )٪3(
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املصدر: إي.أيه.يس. قاعدة بيانات رشطة املرور للتصادمات، آي.ان.أس. املعهد الوطني لإلحصاءات. املصدر: 2013، إي.أيه.يس. قاعدة بيانات رشطة املرور للتصادمات.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوزاري للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

50٪ بحلول 2020 )2014–2020( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
5 985 085 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

5 254 289 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

85 536 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

232 544 الشاحنات الثقيلة

43 198 الحافالت

369 518 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
861 1ب )74٪ ذكور، 26٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 881 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

8.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

2013، إي.أيه.يس. قاعدة بيانات رشطة املرور للتصادمات. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة ج هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
5٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 80 كم/ساعة. ج 

2013، إي.أيه.يس. قاعدة بيانات رشطة املرور للتصادمات. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪24(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪20(

املشاة )٪39(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪1(

أخرى )٪2(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
راكبو الدراجات الهوائية )9٪(وذات الثالث عجالت )٪5(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(
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املصدر: وزارة الشؤون الداخلية. املصدر: 2013، وزارة الشؤون الداخلية.

اإلطار املؤسيس
هيئة السالمة عىل الطرق التابعة لحكومة االتحاد الرويس املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

تخفيض 8000 وفاة بحلول 2020 
)2020–2012(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
50 616 163 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

41 224 527 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

2 484 550 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

6 020 185 الشاحنات الثقيلة

886 901 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
025 27ب )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

27 025 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

18.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.2–2.6٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة الشؤون الداخلية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2000-2004، الربنامج االتحادي املستهدف “تحسني السالمة عىل الطرق 2012-2006”. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول
0.03 غ/دل د حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب
0.03 غ/دل د حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
9٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

70٪ املقاعد األمامية و، 24٪ املقاعد 
الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
21–51٪ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

يقوم القانون عىل تركيز نسبة الكحول يف النفس، ويتم تحويل القيم إىل مستوى تركيز الكحول يف الدم. د 

2013، وزارة الشؤون الداخلية. هـ 

2013، دراسة كمية حول حملة تعزيز السالمة عىل الطرق “أحزمة األمان”. و 

2013، 21٪ السيارات غري اململوكة، 51٪ السيارات اململوكة. دراسة كمية حول حملة تعزيز السالمة عىل الطرق “أحزمة األمان”. ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪31(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪26(

املشاة )٪29(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

أخرى )٪7(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني وذات 
الثالث عجالت )٪4(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(
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رواندا
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ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة البنية التحتية.
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املصدر: رشطة املرور.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2008( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
107 411 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

43 395 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

47 622 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

3 849 الشاحنات الثقيلة

12 545 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

912 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
526ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 782
)95٪ فاصل الثقة 022 3–541 4(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

32.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة



211

اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

سانت لوسيا
عدد السكان: 273 182 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 060 7 )دوالر أمرييك(

امعي.
ت النوع االجت

ت اإلنسانية وعالقا
صحة والرفاه والخدما

ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال
ىل البيانا

صول ع
صادية ألوروبا. تم الح

صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت
W ال

P29 ت
ت من إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبا

ت سالمة املركبا
ت. بيانا

رشيعا
صحة العاملية مراجعة للت

ت منظمة ال
أجر

ت الطرق
صادما

ت الناجمة عن ت
أعداد الوفيا

|
2004

|
2005

|
2006

|
2007

|
2008

|
2009

|
2010

|
2011

|
2012

|
2013

املصدر: قاعدة بيانات وفيات النقل الربي، وزارة البنية التحتية وخدمات املوانئ. املصدر: التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق لعام 2013: دعم عقد العمل )بيانات عام 2010(.
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اإلطار املؤسيس
مجلس سانت لوسيا للنقل الربي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 569 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 371 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

51 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

121 الشاحنات الثقيلة

26 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
30ب )87٪ ذكور، 13٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

33 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

18.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة البنية التحتية وخدمات املوانئ، قاعدة بيانات وفيات النقل الربي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪14(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪43(

املشاة )٪43(
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اإلطار املؤسيس
دائرة رشطة املرور املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
28 368 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

20 308 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 426 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

4 568 الشاحنات الثقيلة

1 948 الحافالت

118 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
9ب )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

9 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

8.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قاعدة بيانات الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

~48 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

~48 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم ج 
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املصدر: مؤسسة تعويض الحوادث، مكتب إحصاءات ساموا. املصدر: 2013، مؤسسة تعويض الحوادث.

اإلطار املؤسيس
هيئة النقل الربي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
17 449 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

16 243 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

97 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

873 الشاحنات الثقيلة

236 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
10.1٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، مؤسسة تعويض الحوادث. ب 

البيانات
17ج )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

30 )95٪ فاصل الثقة 27–33( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

15.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قاعدة بيانات تسجيل مؤسسة تعويض الحوادث. تعرّف بأنها الوفاة الناجمة عن تصادم عىل الطريق )مدة غري محددة(. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

~56 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

~56 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

املشاة )٪76(

سائقو/ركاب الحافالت )٪12(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪12(
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املصدر: الرشطة. املصدر: 2013، الرشطة.

اإلطار املؤسيس
مجموعة العمل حول األمن عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
54 606 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

40 514 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

13 840 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

172 الشاحنات الثقيلة

80 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
0.6٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، معهد األمن االجتامعي، مكتب الفحوصات الفردية. ب 

البيانات
1ج )100٪ ذكور، 0٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
0.6٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ج 

2013، التقدير قائم عىل بيانات من وزارة النقل اإليطالية وصندوق النقد الدويل. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
0٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
100٪ سائقني هـ، 100٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

60٪ املقاعد األمامية هـ، 5٪ املقاعد 
الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، الرشطة. هـ 

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪100(
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سان تومي وبرينسيبي
عدد السكان: 993 192 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 470 1 )دوالر أمرييك(
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املصدر: القيادة العامة للرشطة الوطنية. املصدر: القيادة العامة للرشطة الوطنية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
دائرة النقل الربي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
إجاميل عدد املركبات املسجلة

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
33ب )85٪ ذكور، 15٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

60 )95٪ فاصل الثقة 47–73( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

31.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

خدمات إحصاءات املستشفيات، د. أيرس دي منيزس. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

ال هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

ال هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪25(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪32(

املشاة )٪43(
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اململكة العربية السعودية
عدد السكان: 870 828 28 • مجموعة الدخل: مرتفع • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 260 26 )دوالر أمرييك(
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املصدر: التقرير اإلحصايئ السنوي لإلدارة العامة للمرور.

البيانات غري متاحة
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اإلطار املؤسيس
اإلدارة العامة للمرور، وزارة الداخلية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
6 599 216 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2010

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

997 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
661 7 ب )88٪ ذكور، 12٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

7 898
)95٪ فاصل الثقة 002 7–795 8(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

27.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

التقرير اإلحصايئ السنوي لإلدارة العامة للمرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج،د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 
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السنغال
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املصدر: قوات الدرك الوطنية )بيانات 2002-2007( ونرشة تحليل الحوادث البدنية )بيانات 2011-2008(.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
مديرية النقل الربي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2022–2012( ٪35 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
401 910 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

299 053 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

34 197 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

21 897 الشاحنات الثقيلة

16 925 الحافالت

29 838 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
367ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 844
)95٪ فاصل الثقة 214 3–474 4(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

27.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قوات الدرك الوطنية. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مديرية النقل الربي )بيانات عام 2012(. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د،هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
54٪ سائقني و، 14٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم. د 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. هـ 

2011، مراجعة الطب يف أفريقيا السوداء، دراسة حول األوجه الوبائية والرسيرية لحوادث الدراجات النارية الصغرية يف داكار )دراسة  و 
أجريت عىل 246 مريض( )بيانات من 2008/2007(.
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املصدر: املكتب اإلحصايئ لجمهورية رصبيا وقاعدة بيانات وزارة الداخلية حول التصادمات عىل الطرق. املصدر: 2013، قاعدة بيانات وزارة الداخلية حول التصادمات عىل الطرق.

اإلطار املؤسيس
وكالة السالمة املرورية عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 130 035 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 884 712 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

58 384 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

69 368 الشاحنات الثقيلة

9 018 الحافالت

108 553 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
650ب )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

735 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

7.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قاعدة بيانات وزارة الداخلية حول التصادمات عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2011، مسودة اسرتاتيجية السالمة عىل الطرق لجمهورية رصبيا والتقرير التقني، لويس بريغر، 2012. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
7٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
87٪ جميع الركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

66٪ املقاعد األمامية هـ، 3٪ املقاعد 
الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
18٪هـ نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، قاعدة بيانات وزارة الداخلية حول التصادمات عىل الطرق. د 

2013، وكالة السالمة املرورية عىل الطرق. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪28(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪18(

املشاة )٪27(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪9(

راكبو الدراجات الهوائية )٪9(

أخرى )٪5(
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املصدر: الصحة/الرشطة/دائرة النقل. املصدر: سجالت الرشطة )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
دائرة النقل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
18 606 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

17 773 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

307 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

68 الشاحنات الثقيلة

458 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
8ب )88٪ ذكور، 13٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

8 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

8.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة والصحة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

65 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

85 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
60٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
90٪ سائقني د، 90٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

40٪ املقاعد األمامية د، 2٪ املقاعد 
الخلفية د

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تقرير الرشطة )بيانات عام 2013(. ج 

دائرة النقل/تقرير الرشطة/هيئة النقل الربي يف سيشيل )بيانات عام 2013(. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪12(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪13(

املشاة )٪75(
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اإلطار املؤسيس
هيئة سرياليون للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2013( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
68 802 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

44 685 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

19 969 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

703 الشاحنات الثقيلة

469 الحافالت

2 976 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

2244 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
220ب )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 661
)95٪ فاصل الثقة 334 1–988 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

27.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.3٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت املستشفيات. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2013، االسرتاتيجية الوطنية للسالمة عىل الطرق لدى حكومة سرياليون، 2013-2015 صفحة 9. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
40٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

ال هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

إحصاءات رشطة سرياليون )بيانات عام 2013(. د 
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املصدر: إدارة رشطة املرور. املصدر: 2013، إدارة رشطة املرور.

اإلطار املؤسيس
رشطة املرور وهيئة النقل الربي املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
974 170 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

763 008 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

144 934 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

48 719 الشاحنات الثقيلة

17 065 الحافالت

444 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
159ب )87٪ ذكور، 13٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

197 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إدارة رشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
11٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، إدارة رشطة املرور. ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪13(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت )٪4(

املشاة )٪27(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪46(

راكبو الدراجات الهوائية )٪9(
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املصدر: قاعدة بيانات التصادمات عىل الطرق، قاعدة بيانات التصادمات عىل الطرق، مكتب اإلحصاءات. املصدر: 2013، قاعدة بيانات التصادمات عىل الطرق.

اإلطار املؤسيس
إدارة السالمة املرورية، وزارة النقل واإلعامر والتنمية اإلقليمية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 622 939 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 105 510 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

105 922 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

54 969 الشاحنات الثقيلة

8 821 الحافالت

347 717 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
≥ 5.0٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، وكالة التأمينات االجتامعية ب 

البيانات
251ج )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

360 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.4٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قاعدة بيانات التصادمات عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ج 

2010، مكتب اإلحصاءات. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
23٪و نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم. هـ 

2013، قاعدة بيانات التصادمات عىل الطرق. و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪29(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪17(

املشاة )٪30(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪4(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪8(

راكبو الدراجات الهوائية )٪7(

أخرى )٪2(
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املصدر: الوكالة السلوفينية للسالمة املرورية. املصدر: 2013، سجالت الرشطة.

اإلطار املؤسيس
الوكالة السلوفينية للسالمة املرورية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2022–2013( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 395 704 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 134 465 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

87 618 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

27 176 الشاحنات الثقيلة

2 444 الحافالت

144 001 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
125ب )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

132 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

6.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.5٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

2012، الوكالة السلوفينية للسالمة املرورية. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
50 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
30٪ هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

95٪ املقاعد األمامية و، 66٪ املقاعد 
الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
94٪ ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل 70 كم/ساعة. د 

2013، سجالت الرشطة. هـ 

2011، الوكالة السلوفينية للسالمة املرورية. و 

2011، األطفال من 0-7 سنوات. جامعة ماريبور. ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪32(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪13(

املشاة )٪16(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪4(

أخرى )٪5(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني وذات 
الثالث عجالت )٪17(

راكبو الدراجات الهوائية )٪13(
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املصدر: قسم رشطة كوكوم.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
وزارة البنية التحتية والتنمية املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
45 000 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
11ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

108 )95٪ فاصل الثقة 96–120( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

19.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قسم رشطة كوكوم. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
16٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

قسم رشطة كوكوم. د 
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املصدر: تقرير رشطة املرور )بيانات عام 2013(. تطبق البيانات عىل أرض الصومال فقط.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
إدارة السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
59 457 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014أ

56 000 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

760 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

2 697 أخرى
معايري املركبات املطبقةب

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

اعتباراً من نيسان/أبريل 2014. أ 

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ب 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

دون الوطنية هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
155ج العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

*2 664
)95٪ فاصل الثقة 092 2–237 3(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

*25.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

تطبق البيانات عىل التقسيامت اإلدارية للدولة املشار إليها آنفاً. ج 

لجميع أنحاء الصومال  *

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم ج هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

ال هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

— هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

— هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

— هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تقوم قوانني الرسعة عىل الحدود يف التقسيامت اإلدارية املشار إليها آنفاً. ج 

يرتبط القانون بالتقسيامت اإلدارية املشار إليها آنفاً. ال يوجد قانون وطني حول القيادة تحت تأثري املرشوبات الكحولية يف الصومال.  د 
تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون.
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املصدر: مؤسسة إدارة املرور عىل الطرق. املصدر: مؤسسة إدارة املرور عىل الطرق )بيانات عام 2010–2011(.

اإلطار املؤسيس
مؤسسة إدارة املرور عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2011( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
9 909 923 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

8 894 239 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

367 231 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

350 498 الشاحنات الثقيلة

54 494 الحافالت

243 461 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
802 13ب )76٪ ذكور، 24٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2011-2010(

13 273 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

25.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
7.8٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مؤسسة إدارة املرور عىل الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مؤسسة إدارة املرور عىل الطرق والربنامج الدويل لتقييم الطرق )بيانات عام 2013(. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
58٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

33٪ سائقني هـ، 31٪ املقاعد 
األمامية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

نظام مراقبة الوفيات الناجمة عن اإلصابات الوطني )بيانات عام 2010(. د 

مسح املخالفات املرورية، مؤسسة إدارة املرور عىل الطرق )بيانات عام 2010(. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪29(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪38(

املشاة )٪33(
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املصدر: املديرية العامة للمرور. املصدر: 2013، املديرية العامة للمرور.

اإلطار املؤسيس
اإلدارة العامة للمرور املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

> 3.7 لكل 000 100 نسمة 
)2020–2011(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
32 616 105 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

26 574 614 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

4 998 320 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

520 098 الشاحنات الثقيلة

59 892 الحافالت

463 181 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
680 1ب )76٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 730 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة العامة للمرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2012، اإلدارة العامة للمرور. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
7–17٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
99٪ سائقني هـ، 99٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

91٪ املقاعد األمامية هـ، ٪81 
املقاعد الخلفية هـ

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
88٪هـ نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، 17٪ ذكور، 7٪ إناث. تقرير الحالة العاملي عن الكحول والصحة لعام 2014. هـ 

2012، املديرية العامة للمرور. د 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪32(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪14(

املشاة )٪23(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪21(

راكبو الدراجات الهوائية )٪4(

أخرى )٪2(
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اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
5 203 678 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

832 840 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

3 566 184 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

329 648 الشاحنات الثقيلة

93 428 الحافالت

381 578 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

119 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
362 2ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 691
)95٪ فاصل الثقة 245 3–137 4(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

17.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

إدارة الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪2(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪4(

املشاة )٪29(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )٪2(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪41(

راكبو الدراجات الهوائية )٪11(

أخرى )٪9(
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السودان
عدد السكان: 306 964 37 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 550 1 )دوالر أمرييك(
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املصدر: التقرير السنوي للتصادمات عىل الطرق )بيانات عام 2013(. املصدر: التقرير السنوي للتصادمات عىل الطرق )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
مجلس تنسيق السالمة املرورية  املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2016–2011( ٪20 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
320 974 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

14 247 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

40 590 الشاحنات الثقيلة

23 423 الحافالت

242 714 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

777777 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
349 2ب )67٪ ذكور،17٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

9 221
)95٪ فاصل الثقة 746 7–697 10(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

التقرير السنوي للتصادمات عىل الطرق. )بيانات عام 2013(. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج،د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 

 املشاة )٪33(
أخرى )٪67(
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سورينام
عدد السكان: 276 539 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 370 9 )دوالر أمرييك(

صحة.
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال
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صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت
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املصدر: رشطة املرور/وزارة العدل والرشطة/ املكتب العام لإلحصاءات املصدر: رشطة املرور/وزارة العدل والرشطة )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2015–2010( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
207 161 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

125 590 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

44 831 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

32 392 الشاحنات الثقيلة

3 368 الحافالت

980 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

115 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
76ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

103 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

19.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور/وزارة العدل والرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

40 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
95٪ سائقني ج، 92٪ ركاب ج معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
80٪ سائقني ج، 80٪ املقاعد األمامية ج معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، رشطة املرور/وزارة العدل والرشطة ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪17(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪19(

املشاة )٪18(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪42(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪4(
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املصدر: الرشطة امللكية يف سوازيالند. املصدر: الرشطة امللكية يف سوازيالند )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
مجلس سوازيالند للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
180 103 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

140 941 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

4 014 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

11 279 الشاحنات الثقيلة

10 402 الحافالت

13 467 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
197ب )67٪ ذكور، 33٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

303 )95٪ فاصل الثقة 263–343( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

الرشطة امللكية يف سوازيالند. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪21(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪42(

املشاة )٪33(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 

)٪2(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(
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املصدر: تحليل النقل. املصدر: 2013، تحليل النقل.

اإلطار املؤسيس
هيئة النقل السويدية وإدارة النقل السويدية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2007( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
5 755 952 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

4 981 525 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

358 145 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

79 130 الشاحنات الثقيلة

13 986 الحافالت

323 166 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
10.0٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، بيانات مستشفى سرتادا، وكالة النقل السويدية. ب 

البيانات
260ج )75٪ ذكور، 25٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

272 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

2.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
> 1.0٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

تحليل النقل. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ج 

2010، التقرير السنوي للسالمة عىل الطرق 2011، إحصاءات املجموعة الدولية للبيانات والتحليالت املتعلقة بسالمة املرور عىل  د 
الطرق.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.02 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
19٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
90٪-97 سائقني و، 90–97٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

98٪ املقاعد األمامية ز، 84٪ املقاعد 
الخلفية ز

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
96٪ز نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

ال هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، إدارة النقل السويدية. هـ 

2003، املعهد السويدي الوطني ألبحاث الطرق والنقل، مسح التنقل. و 

2013، املعهد السويدي الوطني ألبحاث الطرق والنقل، استخدام أحزمة األمان يف السويد. ز 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪41(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪17(

املشاة )٪16(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪2(

أخرى )٪2(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪17(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪5(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(
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املصدر: مستودع البيانات التابع ملكتب الطرق الفيدرايل، اإلحصاءات السويرسية. املصدر: 2013، مستودع البيانات التابع ملكتب الطرق الفيدرايل.

اإلطار املؤسيس
مكتب الطرق الفيدرايل املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
5 693 642 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

4 320 885 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

687 990 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

371 361 الشاحنات الثقيلة

60 151 الحافالت

253 255 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

144 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
269ب )71٪ ذكور، 29٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

269 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

3.3 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مستودع البيانات التابع ملكتب الطرق الفيدرايل. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2010، مكتب الطرق الفيدرايل. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.01 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
16٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
96–100٪ سائقني هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

91–92٪ املقاعد األمامية و،
 72٪ املقاعد الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، مستودع البيانات التابع ملكتب الطرق الفيدرايل. د 

2012، 100٪ راكبو الدراجات النارية، 96٪ الدراجات النارية الصغرية. املجلس السويرسي  هـ 
للوقاية من التصادمات.

2013، املقاعد األمامية: 92٪ سائقني، 91٪ ركاب؛ املقاعد الخلفية: 72٪. املجلس  و 
السويرسي للوقاية من التصادمات.

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪29(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪10(

املشاة )٪26(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

أخرى )٪8(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪20(

راكبو الدراجات الهوائية )٪6(
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طاجيكستان
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امعية يف طاجيكستان.
امية االجت

صحة والح
ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها وزارة ال

ىل البيانا
صول ع

صادية ألوروبا. تم الح
صادر عن لجنة األمم املتحدة االقت
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املصدر: هيئة تفتيش السيارات الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، مراجعة تحليلية لألحداث عىل الطرق يف جمهورية طاجيكستان يف 2013. املصدر: هيئة تفتيش السيارات الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، مراجعة تحليلية لألحداث عىل الطرق يف جمهورية طاجيكستان يف 2013.

اإلطار املؤسيس
هيئة تفتيش السيارات الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
411 548 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

353 919 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

4 925 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

36 942 الشاحنات الثقيلة

15 762 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

3 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
472ب )74٪ ذكور، 26٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 543
)95٪ فاصل الثقة 387 1–699 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

18.8 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

هيئة تفتيش السيارات الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، مراجعة تحليلية لألحداث عىل الطرق يف جمهورية طاجيكستان  ب 
يف 2013. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 7 أيام من وقوع التصادم.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
3٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم. ج 

هيئة تفتيش السيارات الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، مراجعة تحليلية لألحداث عىل الطرق يف جمهورية طاجيكستان  د 
يف 2013.

سائقني )جميع املركبات( 
)٪27(

ركاب )جميع املركبات( )٪36(

املشاة )٪33(

راكبو الدراجات الهوائية )٪4(
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تايلند
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املصدر: مكتب السياسات واالسرتاتيجيات، مكتب السكرتري الدائم، وزارة الصحة العامة. املصدر: نظام مراقبة اإلصابات )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
املركز الوطني لتوجيه السالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

أقل من 10 وفيات لكل 000 100 
نسمة )2010–2020(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
32 476 977 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

11 829 221 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

19 169 418 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

901 014 الشاحنات الثقيلة

137 609 الحافالت

439 715 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

1669 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
4.6٪ من املرىض الذين يتم إدخالهمب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2006، دراسة أجرتها الدكتورة داراين سوابان “حاالت اإلعاقة وأثر الجروح الناجمة عن التصادمات املرورية”. ب 

البيانات
059 14ج )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2012(

24 237 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

36.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
3.0٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مكتب السياسات واالسرتاتيجيات، مكتب السكرتري الدائم، وزارة الصحة العامة. تعرّف بأنها املدة غري املحددة بعد التصادم. ج 

2009، د. بيشاي ثانريانانون “تكاليف التصادمات املرورية يف تايلند 2004”. د 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
26٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
52٪ سائقني و، 20٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
58٪ سائقني و، 54٪ املقاعد األمامية و معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

نظام مراقبة اإلصابات )بيانات عام 2012(. هـ 

مسح عن طريق مؤسسة طرق تايلند )بيانات عام 2012(. و 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪6(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪7(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2( 

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت 
)٪1<(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪73(

املشاة )٪8(

أخرى )٪2(
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املصدر: قطاع األبحاث التحليلية والتوثيق يف وزارة الداخلية، مكتب اإلحصاءات الحكومي. املصدر: 2013، قطاع األبحاث التحليلية والتوثيق يف وزارة الداخلية، مكتب اإلحصاءات الحكومي.

اإلطار املؤسيس
مجلس الجمهورية للسالمة املرورية
عىل الطرق والهيئة التنسيقية الحكومية

املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

تخفيض بنسبة 50٪ وعدم وفاة أي 
طفل )2009–2014(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
403 339 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

346 798 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

8 093 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

45 426 الشاحنات الثقيلة

3 022 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

194 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
11.5٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2008، معهد الصحة العامة، مسح اإلصابات املجتمعية يف مقدونيا. ب 

البيانات
198ج )78٪ ذكور، 22٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

198 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

9.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

قطاع األبحاث التحليلية والتوثيق يف وزارة الداخلية، مكتب اإلحصاءات الحكومي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع  ج 
التصادم.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
60 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

130 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
1٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
50٪ جميع الركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

60٪ املقاعد األمامية و، 10٪ املقاعد 
الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادتها إىل حدود غري محددة. د 

2013، وزارة الداخلية )سجالت الرشطة(، مكتب اإلحصاءات الحكومي. هـ 

2013، وزارة الداخلية )سجالت الرشطة(. و 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪23(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪26(

املشاة )٪23(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪4(

أخرى )٪8(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪11(

راكبو الدراجات الهوائية )٪5(
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املصدر: رشطة النقل الوطنية يف تيمور-ليشتي.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
إدارة النقل الوطنية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
63 553 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013-2006

14 621 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

48 143 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

651 الشاحنات الثقيلة

138 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

110 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
74ب )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

188 )95٪ فاصل الثقة 158–219( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

16.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة تيمور-ليشتي الوطنية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة
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املصدر: وزارة النقل )مالحظة: األرقام من 2007، 2008، 2009 ال تشمل بيانات من وزارة األمن(.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
املكتب الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
58 111 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2011

11 739 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

41 838 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

4 440 الشاحنات الثقيلة

94 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

118 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
971ب )84٪ ذكور، 16٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

2 123
)95٪ فاصل الثقة 719 1–526 2(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

31.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة األشغال العامة والنقل. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 7 أيام من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
ال هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

— هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

— مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 
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املصدر: وزارة الرشطة. املصدر: 2013، وزارة الرشطة.

اإلطار املؤسيس
وزارة الرشطة ووزارة البنية التحتية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
8 154 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

6 039 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

184 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

1 882 الشاحنات الثقيلة

49 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
1.9٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، وزارة الصحة، تونغا. ب 

البيانات
8ج )88٪ ذكور، 13٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

8 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

7.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
25٪د نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
100٪ سائقني د، 100٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، بيانات الرشطة. د 

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪63(

املشاة )٪37(
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املصدر: رشطة ترينيداد وتوباغو. املصدر: رشطة ترينيداد وتوباغو. )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
إجاميل عدد املركبات املسجلة

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
151ب )81٪ ذكور، 19٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

189 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

14.1 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة ترينيداد وتوباغو. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
95٪ سائقني ج، 95٪ ركاب ج معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

95٪ سائقني ج، 95٪ املقاعد 
األمامية ج

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

وزارة النقل )بيانات عام 2014(. ج 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪40(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪24(

املشاة )٪31(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪3(

راكبو الدراجات الهوائية )٪2(
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املصدر: اإلدارة العامة للحرس الوطني، وزارة الداخلية. املصدر: اإلدارة العامة للحرس الوطني، وزارة الداخلية )بيانات عام 2013(.
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اإلطار املؤسيس
املرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات
حول سالمة املرور

املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 735 339 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

1 467 504 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

7 916 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

51 523 الشاحنات الثقيلة

18 409 الحافالت

189 987 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
505 1ب )84٪ ذكور، 16٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

2 679
)95٪ فاصل الثقة 346 2–012 3(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة العامة للحرس الوطني، وزارة الداخلية )بيانات عام 2013(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
1٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ
نعم د هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

اإلدارة العامة للحرس الوطني، وزارة الداخلية )بيانات عام 2013(. ج 

يطبق القانون فقط خارج املناطق الحرضية. د 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪23(

ركاب )جميع املركبات( )٪25(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪3(

املشاة )٪28(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪21(
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تركيا
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املصدر: معهد اإلحصاءات الرتيك. املصدر: 2013، معهد اإلحصاءات الرتيك، الرشطة الوطنية الرتكية.

اإلطار املؤسيس
املجلس التنسيقي لسياسة السالمة املرورية
عىل الطرق ومجلس السالمة املرورية عىل الطرق

املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2012( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
17 939 447 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

14 240 786 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

2 722 826 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

755 950 الشاحنات الثقيلة

219 885 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

112 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
685 3ب )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

6 687 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

8.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

معهد اإلحصاءات الرتيك. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.05 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
3٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
44٪ سائقني د، 36٪ املقاعد األمامية د معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، الرشطة الوطنية الرتكية. ج 

2013، الرشطة الوطنية الرتكية. التقرير النهايئ حول استخدام أحزمة السالمة للسائقني وركاب املقاعد األمامية. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪16(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪9(

املشاة )٪26(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪6(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪4(
راكبو الدراجات الهوائية )٪1(

أخرى )٪37(
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املصدر: رشطة املرور، وزارة الشؤون الداخلية. تقرير-1 حوادث “تقرير حول تصادمات الطرق”. املصدر: 2013، رشطة املرور، وزارة الشؤون الداخلية. تقرير-1 حوادث “تقرير حول تصادمات الطرق”. 

اإلطار املؤسيس
مجلس الوزراء يف تركامنستان املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
847 874 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

676 622 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

37 275 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

114 004 الشاحنات الثقيلة

19 973 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
821ب )67٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

914 )95٪ فاصل الثقة 844–983( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

17.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور، وزارة الشؤون الداخلية.  ب 
تقرير-1 حوادث “تقرير حول تصادمات الطرق. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 7 أيام من وقوع التصادم”.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
2٪ج نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2013، رشطة املرور، وزارة الشؤون الداخلية. ج 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪33(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪42(

املشاة )٪23(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪2(
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املصدر: تقرير الرشطة، امللخص اإلحصايئ. املصدر: تقرير املرور السنوي 2013 )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
املجلس الوطني للسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 228 425 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
2.8٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

املسح املجتمعي يف موكونو )بيانات عام 1999(. ب 

البيانات
937 2ج )79٪ ذكور، 21٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

10 280
)95٪ فاصل الثقة 820 7–739 12(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

27.4 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

تقرير املرور السنوي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
49٪ سائقني د، 1٪ ركاب د معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

مبادرة الخوذ للوقاية يف أوغندا )بيانات عام 2013(. د 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪4(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪3(

املشاة )٪40(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

أخرى )٪14(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪30(

راكبو الدراجات الهوائية )٪8(
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اإلمارات العربية املتحدة
عدد السكان: 129 346 9 • مجموعة الدخل: مرتفع • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 360 38 )دوالر أمرييك(

ت األخرى من خالل استبيان.
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املصدر: اإلدارة العامة للتنسيق املروري، وزارة الداخلية. املصدر: اإلدارة العامة للتنسيق املروري، وزارة الداخلية )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
اإلدارة العامة للتنسيق املروري، وزارة الداخلية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

3 وفيات لكل 000 100 نسمة 
)2021–2013(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
2 674 894 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

2 425 630 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

38 620 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

126 832 الشاحنات الثقيلة

83 812 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
651ب )86٪ ذكور، 14٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 021
)95٪ فاصل الثقة 845–198 1(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

10.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.3٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة العامة للتنسيق املروري، وزارة الداخلية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

دائرة التنمية االقتصادية )بيانات عام 2011(. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
90 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم هـ هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.01 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.01 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

@ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

تختلف حدود الرسعة باختالف اإلمارة. د 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. هـ 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪33(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪24(

املشاة )٪26(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪11(

سائقو/ركاب الحافالت )٪3(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪3(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪1<(
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اململكة املتحدة
عدد السكان: 265 136 63 • مجموعة الدخل: مرتفع • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 680 41 )دوالر أمرييك(

ت األخرى من خالل استبيان وأجازتها دائرة النقل.
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املصدر: دائرة النقل، إحصاءات التصادمات املرورية والسالمة عىل الطرق )بريطانيا العظمى(، تقديرات التعداد السكاين والهجرة يف آيرلندا الشاملية 
-2013 التقرير اإلحصايئ، رشطة آيرلندا الشاملية، إحصاءات إصابات التصادمات املرورية املسجلة لدى الرشطة، 2013، تقرير أهم اإلحصاءات )آيرلندا 

الشاملية(.

املصدر: 2013، دائرة النقل، إحصاءات التصادمات املرورية والسالمة عىل الطرق )بريطانيا العظمى(. إحصاءات آيرلندا الشاملية )آيرلندا الشاملية(

اإلطار املؤسيس
دائرة النقل )بريطانيا العظمى(، دائرة البيئة )آيرلندا الشاملية(،
دائرة االقتصاد والعلوم والنقل )ويلز(، دائرة نقل اسكتلندا )اسكتلندا(

املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية
بني 37–60٪ )بحلول 2020(أ تخفيض الوفيات املستهدف

اسرتاتيجية بريطانيا العظمى: 46٪-37؛ ويلز: 40٪؛ آيرلندا الشاملية: 60٪؛ اسكتلندا ٪40. أ 

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
35 582 650 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2012

32 978 351 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 252 102 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

483 000 الشاحنات الثقيلة

172 132 الحافالت

697 065 أخرى
معايري املركبات املطبقةب

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

نعم حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ب 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

999 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
770 1ج )74٪ ذكور، 26٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

1 827 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

2.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.0٪د الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

دائرة النقل، وإحصاءات التصادمات عىل الطرق )بريطانيا العظمى(، رشطة آيرلندا الشاملية، إحصاءات إصابات التصادمات املرورية  ج 
املسجلة لدى الرشطة، 2013 تقرير أهم اإلحصاءات )آيرلندا الشاملية(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم.

2012، دائرة النقل: إحصاءات التصادمات املرورية والسالمة عىل الطرق، العدد املبلغ إلصابات التصادمات عىل الطرق يف بريطانيا  د 
العظمى: 2012 التقرير السنوي. خزانة جاللة امللكة: عوامل انكامش الناتج املحيل اإلجاميل بسعر السوق والناتج املحيل اإلجاميل 

النقدي: كانون أول/ديسمرب 2013. تشري البيانات إىل بريطانيا العظمى.

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

48 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

96 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

112 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ

16٪هـ لربيطانيا العظمى، 17٪ و 
آليرلندا الشاملية

نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

املقاعد األمامية/ 95٪ز لربيطانيا 
 العظمى؛ 98٪ ح آليرلندا الشاملية.

املقاعد الخلفية: 88٪ز لربيطانيا 
العظمى؛ 95٪ح آليرلندا الشاملية.

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الطول يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

2012، دائرة النقل: العدد املبلغ إلصابات التصادمات عىل الطرق يف بريطانيا العظمى: العدد املقدر للتصادمات التي تُعزى إىل  هـ 
مستويات تركيز الكحول غري القانونية.

2012، الرشطة، إحصاءات آيرلندا الشاملية )آيرلندا الشاملية(. و 

2013، دائرة النقل. التقرير السنوي لفريق حملة فكر!  ز 

2013، وكالة اإلحصاءات واألبحاث يف آيرلندا الشاملية، مسح آيرلندا الشاملية حول ارتداء حزام األمان 2013. ح 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪32(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪14(

املشاة )٪23(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪1(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
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املصدر: رشطة املرور. املصدر: رشطة املرور )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

- هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

- هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

- تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 509 786 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2014

511 604 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

808 984 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

85 931 الشاحنات الثقيلة

48 698 الحافالت

54 569 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
002 4ب )80٪ ذكور، 20٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

16 211
)95٪ فاصل الثقة 116 13–307 19(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

32.9 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
3.4٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة املرور. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام ويوم من وقوع التصادم املروري. ب 

2007، تقرير مكتب التعاون الصناعي. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪7(

ركاب )جميع املركبات( 
)٪28(

املشاة )٪31(

أخرى )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت 
)٪22(

راكبو الدراجات الهوائية )٪11(
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املصدر: نظام تحليل تقارير الوفيات. املصدر: نظام تحليل تقارير الوفيات )بيانات عام 2012(.

اإلطار املؤسيس
اإلدارة الوطنية لسالمة املرور عىل الطرق الرسيعة  املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

1.05 لكل 100 مليون ميل تقطعها 
املركبات )للنقل( )2012(

تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
ال هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
265 043 362 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2011

245 669 103 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

8 437 502 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

10 270 693 الشاحنات الثقيلة

666 064 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

نعم هل هناك معايري للتصادمات األمامية

نعم هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

FMVSS126 و FMVSS 208 أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
719 32ب )71٪ ذكور، 29٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

34 064 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

10.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
1.9٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

اإلدارة الوطنية لسالمة املرور عىل الطرق الرسيعة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم ب 

 Blincoe, LJ, Miller TR, Zaloshnja E, Lawrence BA. The economic and societal impact of motor vehicle ،2014 ج 
 crashes )Data from 2010(. Report No. DOT HS 812 013. Washington, DC: National Highway Traffic Safety

Administration.

مستخدمو طرق أكرث أماناً*
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

32–105 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

40–121 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

105–121 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

0.00–0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون
نعم د هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

— اإلنفاذ
31٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية
ال و هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

— اإلنفاذ
63٪ سائقني ز، 46٪ ركاب ز معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

84٪ املقاعد األمامية ز، 70٪ املقاعد 
الخلفية ح

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ
91٪ح نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة
ال ط هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

يف الوقت الذي يسمح الدستور األمرييك بإجراء فحوصات نفس عشوائية، تخضع لبعض إجراءات الحامية، فإن 12 والية تقريبا ال  د 
تجري فحوصات نفس عشوائية ألنها تفتقر إىل الصالحيات الالزمة للقيام بذلك أو ألنها حظرت مثل هذه الفحوصات بسبب قوانينها 

الخاصة ودساتريها، أو بناًء عىل تفسريها للدستور األمرييك.

نظام تحليل تقارير الوفيات )بيانات عام 2012(. هـ 

21 سلطة عىل املستوى ما دون الوطني تفرض ارتداء جميع راكبي الدراجات النارية للخوذ، وأكرث من نصف هذه السلطات عىل  و 
املستوى ما دون الوطني تفرض ارتداء خوذ الدراجات النارية عىل السائقني الشباب أو املستجدين.

مسح استخدام الركاب لوسائل الحامية الوطني )بيانات عام 2012(. ز 

2010 مسح استخدام الركاب لوسائل الحامية الوطني. ح 

مسح استخدام مقاعد الدعم الوطني )بيانات عام 2013(. ط 

أغلبية الواليات تحظر كتابة الرسائل أثناء القيادة. ي 

تأخذ هذه البيانات يف االعتبار القوانني دون املستوى الوطني. ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع عىل املالحظة التوضيحية 1.  *

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪47(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪18(

املشاة )٪14(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪2(

سائقو/ركاب الحافالت )>٪1(

راكبو الدراجات النارية 
ذات العجلتني وذات الثالث 

عجالت )٪15(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪2(

أخرى )٪2(
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املصدر: تقرير حول تصادمات الطرق يف أوروغواي، وحدة السالمة عىل الطرق الوطنية. املصدر: تقرير حول تصادمات الطرق يف أوروغواي، وحدة السالمة عىل الطرق الوطنية 
)بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
وحدة السالمة عىل الطرق الوطنية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

) 2020–2010( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

دون الوطنية هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 991 836 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

841 333 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

1 080 017 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

61 667 الشاحنات الثقيلة

8 819 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
567ب )77٪ ذكور، 23٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

567 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

16.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.7٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

تقرير التصادمات عىل الطرق يف أوروغواي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

2010، تكلفة األزمات االجتامعية يف أوروغواي - يس آر. هريمان غارات. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة
45 كم/ساعة د هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

90 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

≥ 0.03 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
38٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
85٪ سائقني و، 74٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

56٪ املقاعد األمامية و، 32٪ املقاعد 
الخلفية و

معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/ الطول/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
28٪و نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ميكن زيادة الرسعة إىل 60 كم/ساعة يف بعض املناطق. د 

1997، معهد د. غويدو بريو التقني للطب الرشعي. هـ 

دراسة قامئة عىل املالحظة حول السلوك عىل الطرق، وحدة السالمة عىل الطرق الوطنية  و 
)بيانات عام 2013(.

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪13(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪13(

املشاة )٪15(

سائقو/ركاب الشاحنات الثقيلة )٪1(

سائقو/ركاب الحافالت )٪1(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪53(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪3(

أخرى )٪1(
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املصدر: مؤسسات الطب الجنايئ.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
املجلس اإلداري املركزي للسالمة املرورية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
إجاميل عدد املركبات املسجلة

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
298 2ب )82٪ ذكور، 18٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 240 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

11.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

مؤسسات الطب الجنايئ. تعرّف بأنها الوقت غري املحدد بعد التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

70 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

نعم هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 
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البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
رشطة فانواتو املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
14 000 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

أرقام متعددة هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
10٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

2013، وزارة الصحة. ب 

البيانات
9ج )33٪ ذكور، 67٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

42 )95٪ فاصل الثقة 37–47( تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

16.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة فانواتو ووزارة الصحة. تعرّف بأنها الوفاة يف موقع التصادم. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
ال هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

— هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

— هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

— مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

— اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
22٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
50٪ سائقني و، 50٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

ال هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

— هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

— اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم د 

2013، رشطة فانواتو وزارة الصحة. هـ 

2013، رشطة فانواتو. و 

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع 
عجالت )٪44(

املشاة )٪56(
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املصدر: التقرير السنوي للجنة الوطنية للسالمة املرورية.

البيانات غري متاحة

اإلطار املؤسيس
اللجنة الوطنية للسالمة املرورية املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول جزئياً هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

5–10٪ سنويا )2012–2020( تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

دون الوطنية هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
40 790 841 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

798 592 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

38 643 091 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

696 316 الشاحنات الثقيلة

111 030 الحافالت

541 812 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

115 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
156 9ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

22 419 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة
2.9٪ج الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

التقرير السنوي للجنة الوطنية للسالمة املرورية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 7 أيام من وقوع التصادم ب 

2012، الخطة البحثية للسالمة عىل الطرق يف فييت نام )الوكالة اليابانية للتعاون الدويل( ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول
0.00–0.05 غ/دل د حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب
0.00–0.05 غ/دل د حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
34٪هـ نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
96٪ سائقني و، 83٪ ركاب و معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

ال هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

— هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

— هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

لراكبي الدراجات النارية وسائقي جميع املركبات األخرى. د 

2003، املعهد الوطني للطب الرشعي. هـ 

2013، كلية هانوي للصحة العامة، مالحظات الخوذ يف أقاليم مختارة. و 
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املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. املصدر: وزارة الصحة بالتنسيق مع رشطة املرور )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
املجلس األعىل للمرور املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
233 818 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

210 446 السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

880 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

20 496 الشاحنات الثقيلة

1 996 الحافالت

0 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

101 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ
1.8٪ب ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

وزارة الصحة )بيانات عام 2013(. ب 

البيانات
133ج )68٪ ذكور، 32٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

241 تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

5.6 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

وزارة الصحة. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ج 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

80 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

110 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر/الوزن يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال تقوم عىل مستوى تركيز الكحول يف الدم. د 

البيانات بني عامي 2008-2013 للضفة الغربية فقط. هـ 

هـ

سائقو السيارات
واملركبات الخفيفة
ذات األربع عجالت )٪20(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪35(

املشاة )٪44(

راكبو الدراجات النارية ذات العجلتني 
وذات الثالث عجالت )٪2(
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املصدر: رشطة السري.

اإلطار املؤسيس
ال املؤسسة الرائدة

— هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

غري ممول هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

ال تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
1 201 890 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

109 989 الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

377 014 الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

714 887 أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

195 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
494 2ب )86٪ ذكور، 14٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

5 248
)95٪ فاصل الثقة 426 4–069 6(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

21.5 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

رشطة السري )بيانات عام 2013(. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 24 ساعة من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج،د هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

ال هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

ال هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
4٪ سائقني هـ، 0٪ ركاب هـ معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. د 

اإلدارة العامة لرشطة السري )بيانات عام 2013(. هـ 
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اتجاهات الوفيات املبلغ عنها الناجمة عن التصادمات املرورية الوفيات بحسب فئات مستخدمي الطرق

زامبيا
عدد السكان: 640 538 14 • مجموعة الدخل: متوسط • نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل: 810 1 )دوالر أمرييك(
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املصدر: الرشطة الزامبية واملرافق الصحية. املصدر: سجالت الرشطة الزامبية )بيانات عام 2013(.
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اإلطار املؤسيس
وكالة النقل الربي والسالمة عىل الطرق املؤسسة الرائدة

نعم هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

نعم هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

ممول بالكامل هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

)2020–2014( ٪50 تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

نعم هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

نعم هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

نعم هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

ال هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
534 532 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
نعم هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

911 هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
851 1ب العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 586
)95٪ فاصل الثقة 914 2–257 4(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

24.7 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت الرشطة الزامبية. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون عام من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

50 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

100 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

ال هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

ال مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ
نعم ج هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

— حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

— حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

نعم هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

ال هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

نعم هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

نعم
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

نعم هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

العمر يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

ال يقوم عىل نسبة تركيز الكحول يف الدم ج 

سائقو السيارات واملركبات الخفيفة ذات 
األربع عجالت )٪12(

ركاب السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت 
)٪37(

املشاة )٪37(

راكبو الدراجات النارية ذات 
العجلتني وذات الثالث عجالت )٪2(

راكبو الدراجات الهوائية )٪12(
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املصدر: سجالت رشطة جمهورية زمبابوي املصدر: سجالت رشطة جمهورية زمبابوي )بيانات عام 2013(.

اإلطار املؤسيس
مجلس السالمة املرورية يف زمبابوي املؤسسة الرائدة

ال هل ُتوَّل من امليزانية الوطنية

ال هل هناك اسرتاتيجية وطنية للسالمة عىل الطرق

— هل يتوافر التمويل الالزم لتنفيذ االسرتاتيجية

— تخفيض الوفيات املستهدف

طرق وتنقل أكرث أماناً
نعم هل يلزم القيام بعمليات تدقيق رسمية ملشاريع بناء الطرق الجديدة

ال هل تنفذ عمليات تفتيش منتظمة عىل البنى التحتية للطرق القامئة

ال هل هناك سياسات لتشجيع امليش أو ركوب الدراجات الهوائية

ال هل هناك سياسات لتشجيع االستثامر يف املواصالت العامة

نعم هل هناك سياسات لفصل مستخدمي الطريق وحامية املعرضني للخطر

مركبات أكرث أمناً
927 129 إجاميل عدد املركبات املسجلة لعام 2013

— السيارات واملركبات الخفيفة ذات األربع عجالت

— الدراجات النارية ذات العجلتني وذات الثالث عجالت

— الشاحنات الثقيلة

— الحافالت

— أخرى
معايري املركبات املطبقةأ

ال هل هناك معايري للتصادمات األمامية

ال هل هناك نظام إلكرتوين للتحكم بالثبات

ال حامية املشاة

إطار تنسيق القواعد التنظيمية التقنية للمركبات الصادر عن فرقة العمل WP29“ 29” التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أ 

الرعاية التالية للتصادم
ال هل هناك نظام ملراقبة اإلصابات يف غرف الطوارئ

ال يوجد هل هناك أرقام هواتف لالتصال يف حاالت الطوارئ

— ضحايا التصادمات املرورية الذين يصابون بإعاقة مستدمية

البيانات
787 1ب )61٪ ذكور، 39٪ إناث( العدد املبلغ عنه لوفيات التصادمات املرورية )2013(

3 985
)95٪ فاصل الثقة 319 3–652 4(

تقديرات منظمة الصحة العاملية للوفيات الناجمة عن التصادمات املرورية

28.2 تقديرات منظمة الصحة العاملية لكل 000 100 نسمة

— الناتج املحيل اإلجاميل املقدر املهدر نتيجة التصادمات املرورية

سجالت رشطة جمهورية زمبابوي. تعرّف بأنها الوفاة يف غضون 30 يوماً من وقوع التصادم. ب 

مستخدمو طرق أكرث أماناً
نعم هل هناك قانون وطني بشأن الرسعة املقررة

60 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الحرضية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى يف املناطق الريفية

120 كم/ساعة هل هناك حد للرسعة القصوى عىل الطرق الرسيعة

نعم مبقدور السلطات املحلية تعديل حدود الرسعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

نعم هل هناك قانون وطني بخصوص القيادة تحت تأثري الكحول

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - عامة الشعب

> 0.08 غ/دل حدود تركيز الكحول يف الدم - الشباب أو السائقون املبتدئون

نعم هل يتم إجراء اختبار النفس العشوايئ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— نسبة وفيات تصادمات الطرق الناتجة عن املرشوبات الكحولية

نعم هل هناك قانون وطني للخوذ عند ركوب الدراجات النارية

ال هل يطبق القانون عىل السائقني والركاب

نعم هل يلزم القانون بتثبيت الخوذ

نعم هل يبني القانون معايري الخوذ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء الخوذ

نعم هل هنالك قانون وطني بشأن حزام األمان

ال هل يطبق القانون عىل الراكبني يف املقاعد األمامية والخلفية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اإلنفاذ

— معدل ارتداء حزام األمان

ال
هل هناك قانون وطني بشأن كرايس وأحزمة السالمة لألطفال “مقيدات 

حركة األطفال”

ال هل هناك قيود عىل جلوس األطفال يف املقعد األمامي

— يستند القانون الخاص بكرايس وأحزمة السالمة لألطفال إىل

— اإلنفاذ

— نسبة األطفال الذين يستخدمون مقاعد وأحزمة األطفال

نعم هل هناك قانون وطني حول استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة

نعم هل يحظر القانون استخدام الهواتف املحمولة باليد

ال هل يطبق القانون أيضاً عىل الهواتف غري املحمولة باليد

نعم هل هناك قانون وطني للقيادة تحت تأثري األدوية املخدرة

سائقو السيارات واملركبات 
الخفيفة ذات األربع عجالت )٪8(

ركاب السيارات واملركبات الخفيفة 
ذات األربع عجالت )٪13(

املشاة )٪16(

سائقو/ركاب الشاحنات 
الثقيلة )٪3(

سائقو/ركاب الحافالت 
)٪50( راكبو الدراجات النارية 

ذات العجلتني وذات الثالث 
عجالت )٪6(

راكبو الدراجات الهوائية 
)٪4(
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الجدول أ 1

منسقو البيانات الوطنيون حسب البلد/املنطقة أو إقليم منظمة الصحة العاملية

اسم منسق/منسقي البيانات الوطنينياإلقليمالبلد/املنطقة

فهيم ببغم رشق املتوسطأفغانستان
جنتيانا كرياكواألورويبألبانيا

نادر جميلة، هاشمي بوطالبياألفريقيالجزائر
روبيو مويسس توماساألورويبأندورا
تيكسريا نوليااألفريقيأنغوال

هرني إينااألمريكتانأنتيغوا وباربودا
روخاس دياس بابلواألمريكتاناألرجنتني

كريستينا غوريان األورويبأرمينيا
جون غولدزووريثغرب املحيط الهادئأسرتاليا
مارتن البودا األورويبالنمسا

رستام تاليانشسيك األورويبأذربيجان
كارين مورمتراألمريكتانجزر البهاما

أمجد ذيب عبيدرشق املتوسطالبحرين
محمد عبدوس صابر جنوب رشق آسيابنغالديش
دينيس كارتر تيلوراألمريكتانبربادوس
ألكسندر بيليتسيكاألورويببيالروس

ووتر فان دين بريغ األورويببلجيكا
أنطونيو هيغاراألمريكتانبيليز
كريستيان شفا بويناألفريقيبنن

كارما بامباجنوب رشق آسيابوتان
إيدوين سيلفا األمريكتانبوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

ألني شريانيك؛ إملا بيغوفيتش صوكيك األورويبالبوسنة والهرسك
خودو غومو تسيغانغاألفريقيبوتسوانا
مارتا ماريا ألفيس دي سيلفا؛ كاميال ألفيس بايا األمريكتانالربازيل
بافلينا تسينوفا األورويببلغاريا

كاسيمري سانوناألفريقيبوركينا فاسو
ساندرا رودريغيس األفريقيكابو فريدي

بيسيث رينغيس براك غرب املحيط الهادئكمبوديا
جني جاك إيليندو فودا األفريقيالكامريون

باول بويس األمريكتانكندا
جويل نغوينغانا األفريقيجهورية أفريقيا الوسطى

محمد غويكاألفريقيتشاد
دانيكا ميميكا بوراس؛ كارال ميدينا األمريكتانتشييل

لييل دوانغرب املحيط الهادئجمهورية الصني الشعبية
ياسمني جايتان رودريغيس األمريكتانكولومبيا
ثيودور لونغو أبونديت األفريقيالكونغو

إدوينا تنغاروا غرب املحيط الهادئجزر كوك
ترييسيتا غوزمان دورايت األمريكتانكوستا ريكا

أمادو تيجان األفريقيكوت ديفوار
إيفانا بريكيش بيلوس األورويبكرواتيا

مارلني باسنتا مونتيسينوس األمريكتانكوبا
بافلوس بافلو األورويبقربص

فريونيكا بينيسوفااألورويبجمهورية التشيك
كريستويف موالوكا كيمبي األفريقيجمهورية الكونغو الدميقراطية

ستيغ هيمدورفاألورويبالدامنرك
عبدالقادر محمد جراد رشق املتوسطجيبويت

باول ريكيتساألمريكتاندومينيكا
لويس ريتشاردو؛ جواكني كوادرادو إسبينااألمريكتانالجمهورية الدومينيكية

جورج فيال،األمريكتاناإلكوادور
سوزان عبدالعزيزرشق املتوسطمرص

سلفيا أرجنتينا موران دي غراسيااألمريكتانالسلفادور
أندبرهان تسفازيوناألفريقيإريرتيا

ريغو يودي األورويبإستونيا
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يونس بيليتاألفريقيإثيوبيا
أسريي بوسينا فوالغيغرب املحيط الهادئفيجي
بيرتي جاسكيالننياألورويبفنلندا
جويل فلاميناألورويبفرنسا
فالدميري سوامي؛ إميانويل نزو مبااألفريقيغابون
عيىس دراميهاألفريقيغامبيا

تامار شاشافااألورويبجورجيا
ال يوجد منسق بيانات وطنياألورويبأملانيا
فرانسيس كيه أفوكاراألفريقيغانا

سبرييدون بابانيكوالواألورويباليونان
آنا ماريا تشاكوناألمريكتانغواتيامال

كيزييل بيفوغوياألفريقيغينيا
كريستوفاو مانجوبااألفريقيغينيا بيساو

رامونا دورغناألمريكتانغيانا 
داريو روبرتو كاليكس ألفارادواألمريكتانهندوراس

بيرت فرسايناألورويبهنغاريا
إيدا بيورك ثوردار دوترياألورويبآيسلندا

لوشان راجيف جنوب رشق آسياالهند
إيكوايت رهاجنغجنوب رشق آسياإندونيسيا

ماشيانه حداديرشق املتوسطجمهورية إيران اإلسالمية 
ضحى حاتم بيايترشق املتوسطالعراق
نيكوال هايساألورويبآيرلندا

كويب بيليغاألورويبإرسائيل
ماريا غويسبينا ليكااألورويبإيطاليا

أندرينه غرانتاألمريكتانجامايكا
تاكايويك شيميزوغرب املحيط الهادئاليابان
مالك حباشنةرشق املتوسطاألردن

نورالن باتبينوفاألورويبكازاخستان
ويلفريد مواي غيثنجياألفريقيكينيا

مويريتونغا روبيارييكغرب املحيط الهادئكرييباس
حامد كحيل العتيبيرشق املتوسطالكويت

بيكتور أناركولوفاألورويبقرغيزستان
سومنوك ميكتاكلغرب املحيط الهادئجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

جانا فيلدماناألورويبالتفيا
ندا غصن؛ دالل عيل يوسف؛ إييل حوييلرشق املتوسطلبنان

كابيلو مبوتسواألفريقيليسوتو
فولتون شانوناألفريقيليربيا
عمر حمريرشق املتوسط ليبيا

ديانا ميكرسي نايتاألورويبليتوانيا
سريجي كريبلراألورويبلكسمربغ
رضا فندرانازي رسوليار مانانااألفريقيمدغشقر

جيمس شريوااألفريقيماالوي
ذاكرة بنت الطيبغرب املحيط الهادئماليزيا

فاطمة شباناجنوب رشق آسياملديف
عثامن مايغااألفريقيمايل

أودري غاليااألورويبمالطا
شارلني أندريك ألفريدغرب املحيط الهادئجزر مارشال

عبدالله طرورياألفريقيموريتانيا
محمد سعيد جواناألفريقيموريشيوس

سريجيو رودريغو روساس أسونااألمريكتاناملكسيك
وينسرن ديفيدغرب املحيط الهادئميكرونيزيا )واليات – املوحدة(

كريستيان باملارواألورويبموناكو
نانجا تسوغزوملاغرب املحيط الهادئمنغوليا

سفيتالنا ستويانوفيتشاألورويبالجبل األسود
بن نارص بو العجول؛ أحمد بردانرشق املتوسطاملغرب
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موسياس مويايناألفريقيموزمبيق
ثيت لوينجنوب رشق آسياميامنار
الينا شيغوادااألفريقيناميبيا
شامبو ماهاتوجنوب رشق آسيانيبال

روب ميرثستاألورويبهولندا
هيلني مكناوتغرب املحيط الهادئنيوزيلندا
إيفان إيسكوفاراألمريكتاننيكاراغوا

عبدو عبدالعزيزاألفريقيالنيجر
كيودي أوالغنجواألفريقينيجرييا
إيفار هالدورسناألورويبالرنويج

محمد اليزيديرشق املتوسطعامن
شفقات جودت الشيخرشق املتوسطباكستان

تيمنجيل تيمنجيل؛ شري مادرايساوغرب املحيط الهادئباالو
روجيليو مونوزاألمريكتانبنام

هريمان واكياغرب املحيط الهادئبابوا غينيا الجديدة
مرسيدس مالدونادو دي غونزاليس؛ لويس كريست جاكوباألمريكتانباراغواي

جويل جيلربتو كوالزوس كارهواياألمريكتانبريو
أغنيس بينغاس سيجاراغرب املحيط الهادئالفلبني
بوريس بورزاوااألورويببولندا

غريغوريا بايكساو فون آمناألورويبالربتغال
خلود عتيق املطوعرشق املتوسطقطر

سو جونغ باركغرب املحيط الهادئجمهوري كوريا
تاتيانا زاتكاألورويبجمهورية مولدوفا

رائد عرفاتاألورويبرومانيا
سريغي ألكساندرفيتش ريزوفاألورويباالتحاد الرويس

دومينيكاألفريقيرواندا
فيل ليوناألمريكتانسانت لوسيا

ريانا سولوماألمريكتانسان فنسنت وجزر غرينادين
رومانوزينا ماواغرب املحيط الهادئساموا

أندريا غوالتيريياألورويبسان مارينو
أنطونيو سواريس ماركوس دي لياماألفريقيسان تومي وبرينسيبي

فيصل مريض العنزيرشق املتوسطاململكة العربية السعودية
دودو سينيهاألفريقيالسنغال

ميلينا باونوفيتشاألورويبرصبيا
باتريك آندريهاألفريقيسيشيل

إبراهيم كيباياألفريقيسرياليون
الي تني أونغغرب املحيط الهادئسنغافورة
زورا بروشا أوفااألورويبسلوفاكيا
فيسنا مارينكواألورويبسلوفينيا

جيوف كينيلورياغرب املحيط الهادئجزر سليامن
أحمد عمر عسكررشق املتوسطالصومال

فاشا سليبالواألفريقيجنوب أفريقيا
فيسنتا ليزاريباألورويبإسبانيا

وسانثا كومارا مامبرياتيشجنوب رشق آسيارسيالنكا
سعاد الطاهررشق املتوسطالسودان
غونو ليويناألمريكتانسورينام

نوكوثوال مهالليالاألفريقيسوازيلند
ماري سكايفنغاألورويبالسويد
كريستوف جاناألورويبسويرسا

عبدالوايل رزاقوفاألورويبطاجيكستان
نونغنوش ثانثيثومجنوب رشق آسياتايلند 

فيمكا توزيااألورويبجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
هوركوالنو سيكساس دو سانتوسجنوب رشق آسياتيمور ليشتي

ماوتو فاتونزوناألفريقيتوغو
باتينيا باتيليسيوغرب املحيط الهادئتونغا
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كارال رويزاألمريكتانترينيداد وتوباغو 
نوفل سمراين؛ هندا شيبيرشق املتوسطتونس
هاكان توتوم؛ أمني طحاناألورويبتركيا

محمد إرجشوفاألورويبتركمنستان
بينيدكت بياموغيشااألفريقيأوغندا

أحمد طه السويديرشق املتوسطاإلمارات العربية املتحدة
كاثرين فورداألورويباململكة املتحدة

جوهانسن كاهاتانواألفريقيجمهورية تنزانيا املتحدة
آن ديلنجراألمريكتانالواليات املتحدة األمريكية

غوستافو أربيزااألمريكتانأوروغواي
مرخاكيم عزيزوف؛ إركني فاليفاألورويبأوزبكستان

إدوارد كالوراغرب املحيط الهادئفانواتو
دو منه ترونغغرب املحيط الهادئفييت نام

باسم ناجيرشق املتوسطالضفة الغربية وقطاع غزة
سمية نارص عيلرشق املتوسطاليمن
شابويال شومبااألفريقيزامبيا

إيرنست موشينااألفريقيزمبابوي
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الجدول أ 2

الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق ونسبة مستخدمي الطرق حسب البلد/املنطقة  

الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرقمعلومات عامةالبلد/املنطقة 

تعداد السكانأ 
لعام 2013

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 
اإلجاميلب لعام 
2013 بالدوالر 

األمرييك

العدد املبلغ مستوى الدخلج
عنه لوفيات 
التصادمات 

املروريةد

الوفيات املنمذجة الناجمة عن 
تصادمات الطرقهـ

معدل الوفيات 
الناجمة عن 

تصادمات الطرق 
املقدر لكل 100 

ألف نسمةهـ

التقدير
بنقطة

٪95
فاصل الثقة

00615.5 4–461 7345 8084 1منخفض674690 551 30أفغانستان
43515.1–295478521متوسط710 2714 173 3ألبانيا

98523.8 7–689 33710 5409 4متوسط330 1945 208 39الجزائر
7.6—26مرتفع110 21843 79أندورا
91226.9 6 – 626 7694 5915 5متوسط170 6185 471 21أنغوال

6.7—66مرتفع050 98513 89أنتيغوا وباربودا
13.6—619 2095 5متوسط290 6و246 446 41األرجنتني

50318.3–316546588متوسط800 5663 976 2أرمينيا
5.4—252 1921 1مرتفع390 55365 342 23أسرتاليا
5.4—455455مرتفع430 14550 495 8النمسا

10.0—256943 1ومتوسط350 4207 413 9أذربيجان
13.8—5052مرتفع570 37421 377جزر البهاما

8.0—83107مرتفع700 17119 332 1البحرين
34913.6 17–283 31625 29621 3ومنخفض010 9621 594 156بنغالديش
6.7—1719مرتفع080 64415 284بربادوس
13.7—282 8941متوسط730 6786 356 9بيالروس

6.7—724746مرتفع290 47646 104 11بلجيكا
24.4—7381متوسط510 9004 331بيليز
39827.7 2–312 8553 7082ومنخفض474790 323 10بنن

9815.1–59114130متوسط330 9472 753بوتان
19023.2 2–763 4762 4002 2متوسط550 2002 671 10بوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

60717.7–334676745متوسط780 3074 829 3البوسنة والهرسك
41223.6–399477542متوسط770 1447 021 2بوتسوانا
23.4—935 05946 41متوسط690 92511 361 200الربازيل
8.3—601601متوسط360 9437 222 7بلغاريا

06430.0 4–080 0726 4615 1منخفض839670 934 16بوركينا فاسو
11326.1–41130147متوسط620 8973 498كابو فريدي

15017.4 2–120 6353 9502 1منخفض169950 135 15كمبوديا
03527.6 5–236 1367 0636 1متوسط290 9591 253 22الكامريون

6.0—114 0772 2 ومرتفع200 70452 181 35كندا
16932.4 1–821 4951 581منخفض417320 616 4جهورية أفريقيا الوسطى

42024.1 2–758 0893 5273 1منخفض020 3141 825 12تشاد
12.4—179 1082 2مرتفع230 70815 619 17تشييل
18.8—367 945261 62متوسط560 5376 566 385 1الصني

16.8—107 0388 6متوسط590 4057 321 48كولومبيا
97626.4–373 1741 2061متوسط590 6322 447 4الكونغو

24.2—55متوسط—629 20جزر كوك
13.9—625676متوسط550 1669 872 4كوستا ريكا

04324.2 4–805 9245 8444متوسط450 0861 316 20كوت ديفوار
9.2—368395مرتفع430 71413 289 4كرواتيا

7.5—891840ومتوسط890 6295 265 11كوبا
5.2—4459مرتفع210 16625 141 1قربص

6.1—654654مرتفع950 19718 702 10جمهورية التشيك
96633.2 17–872 41926 49822منخفض677430 513 67جمهورية الكونغو الدميقراطية

3.5—191196مرتفع680 09661 619 5الدامنرك
18524.7–030216247 1متوسط030 1و932 872جيبويت

15.3—1111متوسط930 0036 72دومينيكا
29.3—052 8103 2ومتوسط770 7615 403 10الجمهورية الدومينيكية
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نسبة وفيات مستخدمي الطرق )٪(

سائقو/ركاب املركبات 
ذات األربع عجالت 

سائقو/ركاب املركبات 
ذات العجلتني أو
الثالث عجالت

راكبو الدراجات 
الهوائية

مستخدمني آخرين أو املشاة
غري محددين

—————
50.813.24.131.20.7

—————
—50.0—50.0—
—1.9—35.462.7

66.7—16.716.7—
88.0—2.010.1—
54.7—0.335.89.2

64.217.94.213.20.6ز
42.421.511.218.05.9
62.10.50.330.56.7
57.717.33.821.2—
59.33.55.831.4—
41.510.81.832.213.7
33.316.711.138.9—

7.941.61.2—49.2ح
51.915.910.113.78.4
46.621.917.89.64.1
15.555.82.321.15.3
94.91.7—3.4—

 56.19.90.932.50.6
—52.69.111.027.3ح
67.6——27.35.1
23.5283.319.725.5
62.98.75.218.15.2

—————
—————

8.570.42.312.76.1
—————

66.68.42.515.76.7
—————
—————

36.17.07.638.910.4
19.226.88.126.119.8
7.644.35.029.313.8
—————

40.060.0———
27.828.39.332.12.5
22.022.02.035.019.0

54.317.16.318.83.5ز
21.212.412.738.615.0
38.634.14.518.24.5
47.111.011.324.85.8
70.914.9—4.99.1
50.313.617.317.81.0

—————
63.6—18.218.2—
12.963.20.519.73.6
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الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرقمعلومات عامةالبلد/املنطقة 

تعداد السكانأ 
لعام 2013

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 
اإلجاميلب لعام 
2013 بالدوالر 

األمرييك

العدد املبلغ مستوى الدخلج
عنه لوفيات 
التصادمات 

املروريةد

الوفيات املنمذجة الناجمة عن 
تصادمات الطرقهـ

معدل الوفيات 
الناجمة عن 

تصادمات الطرق 
املقدر لكل 100 

ألف نسمةهـ

التقدير
بنقطة

٪95
فاصل الثقة

20.1—164 9833 2متوسط760 8785 737 15اإلكوادور
12.8—466 70110 8متوسط140 3783 056 82مرص

21.1—339 0501 1متوسط720 4543 340 6السلفادور
24924.1 1–805 5271 1481منخفض135490 333 6إريرتيا

7.0—8190مرتفع690 25117 287 1إستونيا
52825.3 18–146 83729 36223 3ومنخفض756470 100 94إثيوبيا
5.8—4151متوسط370 0654 881فيجي
4.8—258258مرتفع820 32348 426 5فنلندا
5.1—268 2683 3مرتفع460 28043 291 64فرنسا
31622.9–45383450متوسط650 71110 671 1غابون
43829.4–115544650منخفض285500 849 1غامبيا

11.8—514514متوسط570 8953 340 4جورجيا
4.3—540 3393 3مرتفع270 62647 726 82أملانيا
87726.2 5–701 7897 2406 2ومتوسط770 5981 904 25غانا

9.1—013 8651مرتفع690 99022 127 11اليونان
19.0—939 9772 1متوسط340 2033 468 15غواتيامال

64027.3 2–781 2113 6293منخفض189460 745 11غينيا
38727.5–117468548منخفض255590 704 1غينيا بيساو

17.3—109138متوسط750 6133 799غيانا
28817.4 1–529 4081 0421 1متوسط180 6882 097 8هندوراس

7.7—591765متوسط260 94113 954 9هنغاريا
4.6—1515مرتفع400 53546 329آيسلندا

16.6—551 572207 137متوسط570 5961 139 252 1الهند
07915.3 32–479 27944 41638 26متوسط580 6313 865 249إندونيسيا

32.1—896 99424 17متوسط780 1685 447 77إيران )جمهورية - اإلسالمية(
50720.2 5–146 8268 7896 5متوسط720 2326 765 33العراق
4.1—188188مرتفع110 17343 627 4آيرلندا

3.6—277277مرتفع930 14433 733 7إرسائيل
6.1—721 3853 3مرتفع860 27735 990 60إيطاليا

11.5—307320متوسط220 8885 783 2جامايكا
4.7—971 6795 5مرتفع330 57746 143 127اليابان
63326.3 1–193 9132 7681متوسط950 7994 273 7األردن

24.2—983 2333 3متوسط550 58611 440 16كازاخستان
80929.1 10–974 89114 19112 3منخفض160 6911 353 44كينيا

2.9—33متوسط620 3512 102كرييباس
18.7—473629زمرتفع130 57245 368 3الكويت

22.0—220 1841 1متوسط210 5481 547 5قرغيزستان
79514.3–147 9089711متوسط450 7271 769 6جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

10.0—176205مرتفع280 31715 050 2التفيا
96222.6–215 0881 6301متوسط870 9719 821 4لبنان

49128.2–327584677متوسط500 4651 074 2ليسوتو
14433.7 1–752 4481 1—منخفض077410 294 4ليربيا
97373.4 3–136 5545 3984 4متوسط930 52112 201 6ليبيا

10.6—256320مرتفع900 93314 016 3ليتوانيا
8.7—4546مرتفع900 38069 530لكسمربغ
36128.4 5–650 5067 7916منخفض851440 924 22مدغشقر

60635.0 4–858 7326 9775منخفض567270 362 16ماالوي
05024.0 6–209 1298 9157 6متوسط430 96510 716 29ماليزيا

3.5—1212متوسط600 0235 345ملديف
19325.6 3–648 9204 5293منخفض650670 301 15مايل

5.1—1822مرتفع980 00420 429مالطا
5.7—33متوسط310 6344 52جزر مارشال
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نسبة وفيات مستخدمي الطرق )٪(

سائقو/ركاب املركبات 
ذات األربع عجالت 

سائقو/ركاب املركبات 
ذات العجلتني أو
الثالث عجالت

راكبو الدراجات 
الهوائية

مستخدمني آخرين أو املشاة
غري محددين

2.26.90.530.060.3
48.60.66.329.215.3
11.611.04.658.913.9
25.7—7.439.927.0
50.66.211.128.43.7
—————

39.0—2.458.5—
62.411.27.813.25.4
49.324.24.514.27.8
—————
—————

44.73.10.624.327.2
47.619.210.616.76.0
24.214.03.741.516.7
43.932.52.117.24.3
—25.1—50.924.0
—————
—————

25.018.811.634.89.8
30.88.14.946.710.3
43.013.911.524.96.8
80.06.7—6.76.7
17.233.93.59.136.2
6.036.02.021.035.0
41.321.50.723.213.4
—————

65.413.82.716.51.6
41.214.14.732.97.2
45.425.57.416.25.5
31.920.88.529.09.8
32.417.413.736.20.3
64.3——35.7—
60.52.31.122.513.5
—34.34.914.446.4ز

——33.366.7—
—————

1.131.60.1—67.3ح
18.766.92.79.62.1
42.07.47.439.83.4
———43.356.7

56.91.20.630.311.0
—————

70.81.51.326.4—
43.07.47.037.54.7
66.717.8—11.14.4
—————

32.51.317.249.1—
23.762.12.26.65.5
16.716.716.733.316.7
18.720.4—27.433.5
44.427.8—27.8—
33.366.7———
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الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرقمعلومات عامةالبلد/املنطقة 

تعداد السكانأ 
لعام 2013

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 
اإلجاميلب لعام 
2013 بالدوالر 

األمرييك

العدد املبلغ مستوى الدخلج
عنه لوفيات 
التصادمات 

املروريةد

الوفيات املنمذجة الناجمة عن 
تصادمات الطرقهـ

معدل الوفيات 
الناجمة عن 

تصادمات الطرق 
املقدر لكل 100 

ألف نسمةهـ

التقدير
بنقطة

٪95
فاصل الثقة

78824.5 – 116 2049521متوسط060 8801 889 3موريتانيا
12.2—136152متوسط290 4039 244 1موريشيوس

12.3—062 13915 17زمتوسط940 3999 332 122املكسيك
1.9—22متوسط280 5493 103ميكرونيزيا )واليات – املوحدة(

——00مرتفع950 831186 37موناكو
53821.0–579597656متوسط770 0733 839 2منغوليا

11.9—7474متوسط250 3837 621الجبل األسود
83120.8 5–910 8707 8326 3متوسط020 1503 008 33املغرب

50231.6 6–843 1739 7448 1منخفض752610 833 25موزمبيق
79020.3 8–829 80912 61210 3منخفض—018 259 53ميامنار
47423.9–400551628زمتوسط870 3155 303 2ناميبيا
88017.0 3–546 7135 7444 1منخفض457730 797 27نيبال

3.4—570574مرتفع060 22951 759 16هولندا
6.0—253272مرتفع550 76135 505 4نيوزيلندا
84315.3–020 5779311متوسط790 4781 080 6نيكاراغوا

74126.4 3–670 7065 0474 1منخفض270400 831 17النيجر
94920.5 27–332 64143 45035 6متوسط710 3452 615 173نيجرييا
3.8—187192مرتفع610 671102 042 5الرنويج

25.4—913924مرتفع150 44425 632 3عامن
97914.2 20–582 78130 91725 9متوسط360 5941 142 182باكستان

4.8—11متوسط970 91810 20باالو
10.0—386386متوسط700 17010 864 3بنام

05816.8 1–405 2321 2481متوسط010 2622 321 7بابوا غينيا الجديدة
20.7—408 1141 1متوسط010 2954 802 6باراغواي

82613.9 3–643 2344 0394 4متوسط270 6036 375 30بريو
10.5—379 46910 1متوسط270 5743 393 98الفلبني
10.3—931 3573 3مرتفع240 63513 216 38بولندا

7.8—637828مرتفع260 15621 608 10الربتغال
15.2—204330ومرتفع790 67386 168 2قطر

12.0—931 0925 5مرتفع920 69825 262 49جمهوري كوريا
12.5—302437متوسط470 2042 487 3جمهورية مولدوفا

8.7—881 8611 1متوسط060 5859 698 21رومانيا
18.9—025 02527 27مرتفع850 68913 833 142االتحاد الرويس

02232.1 3–541 7824 5263منخفض522630 776 11رواندا
18.1—3033متوسط060 2737 182سانت لوسيا

8.2—99متوسط460 3736 109سان فنسنت وجزر غرينادين
2715.8–173033متوسط970 3723 190ساموا

3.2—11مرتفع470 44851 31سان مارينو
4731.1–336073متوسط470 9931 192سان تومي وبرينسيبي

00227.4 7–795 8988 6617 7مرتفع260 87026 828 28اململكة العربية السعودية
21427.2 3–474 8444 3563متوسط050 2801 133 14السنغال

7.7—650735متوسط050 5066 510 9رصبيا
8.6—88متوسط210 83813 92سيشيل

33427.3 1–988 6611 2201منخفض075660 092 6سرياليون
3.6—159197مرتفع040 73754 411 5سنغافورة
6.6—251360مرتفع810 22317 450 5سلوفاكيا
6.4—125132مرتفع210 99723 071 2سلوفينيا

9619.2–14108120متوسط600 2311 561جزر سليامن
09225.4 2–237 6643 2012منخفض—583 495 10الصومال

25.1—273 80213 13زمتوسط190 1307 776 52جنوب أفريقيا
3.7—730 6801 1مرتفع920 96329 926 46إسبانيا
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نسبة وفيات مستخدمي الطرق )٪(

سائقو/ركاب املركبات 
ذات األربع عجالت 

سائقو/ركاب املركبات 
ذات العجلتني أو
الثالث عجالت

راكبو الدراجات 
الهوائية

مستخدمني آخرين أو املشاة
غري محددين

—————
22.830.99.634.62.2ح
18.36.01.530.344.0
—————
—————

47.019.30.230.62.9
44.69.51.420.324.3
35.921.25.926.210.9
—————

26.023.09.026.016.0
61.70.60.632.14.9
—————

36.513.532.39.87.9
65.715.43.111.83.9
23.226.05.532.812.5
67.0——33.0—
—————

61.012.85.39.611.2
64.32.32.623.27.6
—————
———100.0—

58.3——40.90.8
48.4——29.022.6
23.454.10.720.71.1
6.91.00.323.368.4

25.352.52.019.01.1ز
43.19.49.134.04.4
44.320.44.622.68.2
71.6——28.4—
33.216.35.538.96.1
41.111.96.032.88.3
44.04.78.539.03.8
57.34.31.728.97.8
—————

57.1——42.9—
—————
———76.523.5
—100.0———

25.032.1—42.9—
—————
—————

46.28.69.126.99.2
25.0——75.0—
—————

17.545.69.426.90.6
45.88.46.830.38.8
45.616.812.816.08.8
—————
—————

66.6——33.4—
46.721.14.122.55.6
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الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرقمعلومات عامةالبلد/املنطقة 

تعداد السكانأ 
لعام 2013

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 
اإلجاميلب لعام 
2013 بالدوالر 

األمرييك

العدد املبلغ مستوى الدخلج
عنه لوفيات 
التصادمات 

املروريةد

الوفيات املنمذجة الناجمة عن 
تصادمات الطرقهـ

معدل الوفيات 
الناجمة عن 

تصادمات الطرق 
املقدر لكل 100 

ألف نسمةهـ

التقدير
بنقطة

٪95
فاصل الثقة

24517.4 3–137 6914 3623 2متوسط170 2283 273 21رسيالنكا
74624.3 7–697 22110 2819 2متوسط550 3061 964 37السودان
19.1—76103متوسط370 2769 539سورينام

26324.2–191303343متوسط990 5142 249 1سوازيلند
2.8—260272مرتفع760 10561 571 9السويد
3.3—269269مرتفع760 83390 077 8سويرسا

38718.8 1–699 5431 5081منخفض834990 207 8طاجيكستان
36.2—237 65024 13زمتوسط340 5025 010 67تايلند

9.4—198198متوسط870 1584 107 2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
15816.6–96188219متوسط940 8793 132 1تيمور ليشتي

71931.1 1–526 1232 0442 1منخفض982530 816 6توغو
7.6—88متوسط490 3234 105تونغا

14.1—147189مرتفع760 15115 341 1ترينيداد وتوباغو
34624.4 2–012 6793 5052 1متوسط200 5154 996 10تونس
8.9—687 7866 4متوسط970 64110 932 74تركيا

84417.4–883914983متوسط880 0726 240 5تركمنستان
82027.4 7–739 28012 85110 2منخفض876550 578 37أوغندا

84510.9–198 0211 6511مرتفع360 12938 346 9اإلمارات العربية املتحدة
2.9—827 7701 1مرتفع680 26541 136 63اململكة املتحدة

11632.9 13–21119.307 88516 3منخفض126630 253 49جمهورية تنزانيا املتحدة
10.6—064 71934 32مرتفع470 71653 050 320الواليات املتحدة األمريكية

16.6—567567مرتفع180 06215 407 3أوروغواي
11.2—240 2313 2متوسط880 1021 934 28أوزبكستان

3716.6–124247متوسط130 7633 252فانواتو
24.5—419 84522 9متوسط740 7331 679 91فييت نام

5.6—133241متوسط070 2953 326 4الضفة الغربية وقطاع غزة
42621.5 4–069 2486 2395 3متوسط330 3811 407 24اليمن
91424.7 2–257 5864 7973 1متوسط810 6401 538 14زامبيا

31928.2 3–652 9854 7873 1منخفض648860 149 14زميبابوي

شعبة السكان يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة )يونيو 2013( التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام 2012، أهم النقاط نيويورك: األمم املتحدة. أ 
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل هو القيمة الدوالرية للدخل النهايئ ألي دولة يف أي سنة مقسوم عىل عدد السكان باستخدام طريقة أطلس. قاعدة بيانات مؤرشات التنمية العاملية، البنك الدويل، مارس 2015. ب 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries.
قاعدة بيانات مؤرشات التنمية العاملية: الدخل املتدين يساوي 1,046 دوالر أو أقل، الدخل املتوسط يرتاوح بني 1,046-12,745 دوالر، الدخل املرتفع يساوي 12,745 دوالر أو أكرث. ج 

تم تعديلها لتساوي تعريف الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق ضمن 30 يوماً. د 
متت منذجتها باستخدام االنحدار السلبي الثنايئ )انظر الديباجة عىل الصفحة 70(. البيانات من البلدان التي يوجد فيها نظام تسجيل حيوي جيد أو البلدان التي يقل تعداد سكانها عن 100,000 نسمة مل تدرج يف النموذج. هـ 

بيانات عام 2013 غري متاحة تم استخدام أحدث البيانات املتاحة من قاعدة بيانات مؤرشات التنمية العاملية. و 
سائقون وركاب )مركبات ذات العجالت األربع(  ز 

سائقون وركاب )جميع املركبات(  ح 
راكبو دراجات نارية ذات العجلتني أو الثالث عجالت ط 
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نسبة وفيات مستخدمي الطرق )٪(

سائقو/ركاب املركبات 
ذات األربع عجالت 

سائقو/ركاب املركبات 
ذات العجلتني أو
الثالث عجالت

راكبو الدراجات 
الهوائية

مستخدمني آخرين أو املشاة
غري محددين

5.740.811.029.812.7
———33.466.6

35.542.13.918.4—
62.42.02.033.5—
57.316.55.416.24.6
38.320.46.325.79.3

—4.233.3—62.5ح
13.072.82.38.13.8
49.010.65.622.712.1
—————
—————

62.5——37.5—
64.22.62.031.1—

—20.52.528.2ط48.6ح
25.04.30.926.243.6
74.7—1.923.4—
7.230.67.640.214.5
57.32.60.326.113.7
46.319.36.422.95.2
21.711.231.20.9ط35ح
64.414.82.214.14.5
25.952.92.815.72.6
—————

44.4——55.6—
—————

54.12.3—43.6—
—————

48.42.211.636.4—
20.56.23.616.553.3
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الجدول  أ 3

الرعاية التالية للتصادم حسب البلد/املنطقة

خدمة رقم البلد/املنطقة
الهاتف املوحد

نسبة املرىض ذوي 
اإلصابات الشديدة 
الذين تم نقلهم 
بسيارات اإلسعاف

هل هناك
برامج تدريبية
لطب الطوارئ

هل هناك أنظمة 
ملراقبة اإلصابات 
يف غرف الطوارئ

هل هناك نظام 
تسجيل حيوي

نسبة ضحايا 
التصادمات 

املرورية الذين 
يصابون بإعاقة 

مستدمية للممرضنيلألطباء

—الالالنعم> 11وطنيأفغانستان
—نعمنعمنعمال11 – 49وطنيألبانيا

—نعمالالال≤ 75أرقام عديدةالجزائر
—نعمالنعمال≤ 75أرقام عديدةأندورا
مستوى ما دون أنغوال

الوطني
—النعمنعمنعم> 11

—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيأنتيغوا وباربودا
—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنياألرجنتني

—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيأرمينيا
15.0نعمنعمنعمنعم—وطنيأسرتاليا
3.5نعمنعمالنعم≤ 75وطنيالنمسا

2.5نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيأذربيجان
—نعمالنعم—50 – 74وطنيجزر البهاما

—نعمالنعمنعم> 11وطنيالبحرين
—نعمالالنعم> 11ال يوجدبنغالديش
—نعمنعمالنعم≤ 75أرقام عديدةبربادوس
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيبيالروس

—نعمنعمنعمنعم50 – 74وطنيبلجيكا
—نعمنعمنعمال—وطنيبيليز
—نعمالنعمنعم11 – 49أرقام عديدةبنن

—نعمالنعمنعم50 – 74وطنيبوتان
—نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنيبوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيالبوسنة والهرسك
—نعمالالنعم11 – 49أرقام عديدةبوتسوانا
—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيالربازيل
—نعمنعمنعمنعم—وطنيبلغاريا

—نعمالالنعم≤ 75وطنيبوركينا فاسو

ال يوجدكابو فريدي
ال يوجد خدمة 
سيارات إسعاف 

يف الدولة
—نعمالالال

16.2نعمنعمنعمنعم11 – 49أرقام عديدةكمبوديا
—نعمنعمنعمنعم> 11وطنيالكامريون

15.8نعمالنعمنعم≤ 75وطنيكندا
—نعمالالال> 11وطنيجهورية أفريقيا الوسطى

5.0نعمالالال> 11ال يوجدتشاد
—نعمنعمنعمنعم—وطنيتشييل
—نعمنعمالنعم≤ 75وطنيالصني

—نعمالالنعم11 – 49وطنيكولومبيا
—نعمالالال> 11أرقام عديدةالكونغو

—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيجزر كوك
—نعمنعمالنعم≤ 75وطنيكوستا ريكا

—نعمنعمالنعم11 – 49أرقام عديدةكوت ديفوار
0.5نعمنعمالنعم50 – 74وطنيكرواتيا

—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيكوبا
—نعمالنعمال≤ 75وطنيقربص

—نعمالنعمنعم50 – 74وطنيجمهورية التشيك
—الالالنعم> 11أرقام عديدةجمهورية الكونغو الدميقراطية

—نعمنعمالال≤ 75وطنيالدامنرك
—نعمالالنعم≤ 75أرقام عديدةجيبويت

—نعمالنعمنعم50 – 74وطنيدومينيكا
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خدمة رقم البلد/املنطقة
الهاتف املوحد

نسبة املرىض ذوي 
اإلصابات الشديدة 
الذين تم نقلهم 
بسيارات اإلسعاف

هل هناك
برامج تدريبية
لطب الطوارئ

هل هناك أنظمة 
ملراقبة اإلصابات 
يف غرف الطوارئ

هل هناك نظام 
تسجيل حيوي

نسبة ضحايا 
التصادمات 

املرورية الذين 
يصابون بإعاقة 

مستدمية للممرضنيلألطباء

12.0نعمالالنعم> 11وطنيالجمهورية الدومينيكية
4.28نعمالنعمنعم≤ 75وطنياإلكوادور

—نعمنعمنعمنعم> 11وطنيمرص
—نعمنعمالال50 – 74أرقام عديدةالسلفادور

—النعمالال11 – 49ال يوجدإريرتيا
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيإستونيا
مستوى ما دون إثيوبيا

الوطني
—الالنعمنعم> 11

—نعمالنعم—11 – 49أرقام عديدةفيجي
4.0نعمنعمنعمال50 – 74وطنيفنلندا
—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيفرنسا
—نعمالالال> 11أرقام عديدةغابون
—نعمنعمالال> 11وطنيغامبيا

—نعمنعمنعمنعم50 – 74وطنيجورجيا
—نعمال—نعم≤ 75وطنيأملانيا
—نعمالنعمنعم11 – 49وطنيغانا

10.0نعمالنعمال11 – 49وطنياليونان
60.0نعمالالال≤ 75وطنيغواتيامال

—نعمنعمالال> 11ال يوجدغينيا
5.0النعمالال> 11أرقام عديدةغينيا بيساو

—نعمنعمنعمنعم> 11وطنيغيانا
—نعم—الال> 11وطنيهندوراس

—نعمالنعمنعم≤ 75أرقام عديدةهنغاريا
—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيآيسلندا

2.0 – 3.0نعمالنعمنعم11 – 49أرقام عديدةالهند
—نعمالنعمنعم> 11أرقام عديدةإندونيسيا

5.0نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيجمهورية إيران اإلسالمية 
—نعمنعمنعمنعم11 – 49أرقام عديدةالعراق
—نعمنعمنعمنعم50 – 74وطنيآيرلندا

—نعمنعمنعمنعم≤ 75أرقام عديدةإرسائيل
2.5نعمنعمنعمنعم50 – 74وطنيإيطاليا

—نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنيجامايكا
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنياليابان
13.5نعمالنعمنعم≤ 75وطنياألردن

5.0نعمنعمنعمنعم11 – 49أرقام عديدةكازاخستان
—نعمالالال> 11وطنيكينيا

—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيكرييباس
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيالكويت

—نعمنعمنعمال11 – 49وطنيقرغيزستان
—الال—نعم11 – 49وطنيجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيالتفيا
18.0نعمالنعمنعم≤ 75أرقام عديدةلبنان

ليسوتو
مستوى ما دون 

الوطني
ال يوجد خدمة 
سيارات إسعاف

يف الدولة
—نعمالالنعم

—نعمالالال> 11ال يوجدليربيا
—نعمالنعمنعم> 11وطنيليبيا

—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيليتوانيا
3.7نعمنعمالنعم≤ 75وطنيلكسمربغ
—نعمنعمالنعم> 11ال يوجدمدغشقر
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خدمة رقم البلد/املنطقة
الهاتف املوحد

نسبة املرىض ذوي 
اإلصابات الشديدة 
الذين تم نقلهم 
بسيارات اإلسعاف

هل هناك
برامج تدريبية
لطب الطوارئ

هل هناك أنظمة 
ملراقبة اإلصابات 
يف غرف الطوارئ

هل هناك نظام 
تسجيل حيوي

نسبة ضحايا 
التصادمات 

املرورية الذين 
يصابون بإعاقة 

مستدمية للممرضنيلألطباء

ال يوجدماالوي
ال يوجد خدمة 
سيارات إسعاف 

يف الدولة
—نعمنعمنعمنعم

—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيماليزيا
—نعمنعمنعمنعم> 11وطنيملديف

—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيمايل
—نعمنعمالنعم≤ 75وطنيمالطا

—نعمالنعمنعم50 – 74أرقام عديدةجزر مارشال
—الالالنعم11 – 49أرقام عديدةموريتانيا

—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيموريشيوس
16.4نعمالنعمنعم≤ 75أرقام عديدةاملكسيك

مستوى ما دون ميكرونيزيا )واليات – املوحدة(
الوطني

—نعمالنعمال> 11

—نعمال—نعم≤ 75وطنيموناكو
—نعمنعمنعمنعم> 11وطنيمنغوليا

—نعمنعمالنعم≤ 75أرقام عديدةالجبل األسود
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنياملغرب

ال يوجدموزمبيق
ال يوجد خدمة 
سيارات إسعاف 

يف الدولة
—نعمنعمالال

—نعمالالنعم> 11وطنيميامنار
—نعم————ال يوجدناميبيا
—نعمالالنعم11 - 49ال يوجدنيبال

5.0 – 8.0نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيهولندا
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنينيوزيلندا
—نعمنعم—نعم≤ 75أرقام عديدةنيكاراغوا

—نعمنعمالنعم≤ 75أرقام عديدةالنيجر
—نعمال—نعم11 – 49أرقام عديدةنيجرييا
—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيالرنويج

—نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنيعامن
—الالالال11 – 49أرقام عديدةباكستان

—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيباالو
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيبنام

—النعمنعمنعم> 11أرقام عديدةبابوا غينيا الجديدة
—نعمنعم—نعم50 – 74وطنيباراغواي

4.0نعمنعمنعمنعم> 11وطنيبريو
—نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنيالفلبني
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيبولندا

—نعمالنعمال≤ 75وطنيالربتغال
—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيقطر

0.4نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنيجمهوري كوريا
—نعمنعمنعمنعم≤ 75أرقام عديدةجمهورية مولدوفا

—الالنعمنعم≤ 75وطنيرومانيا
—نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنياالتحاد الرويس

—النعم———وطنيرواندا
—نعمنعمنعمنعم≤ 75أرقام عديدةسانت لوسيا

—نعمالنعمنعم> 11وطنيسان فنسنت وجزر غرينادين
10.1نعمالنعمنعم> 11أرقام عديدةساموا

0.6نعمنعمنعمنعم≤ 75أرقام عديدةسان مارينو
—نعمالالال> 11وطنيسان تومي وبرينسيبي

—نعمنعمنعمنعم50 – 74وطنياململكة العربية السعودية
—نعمالالنعم≤ 75أرقام عديدةالسنغال

—نعمالنعمنعم50 – 74أرقام عديدةرصبيا
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيسيشيل
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خدمة رقم البلد/املنطقة
الهاتف املوحد

نسبة املرىض ذوي 
اإلصابات الشديدة 
الذين تم نقلهم 
بسيارات اإلسعاف

هل هناك
برامج تدريبية
لطب الطوارئ

هل هناك أنظمة 
ملراقبة اإلصابات 
يف غرف الطوارئ

هل هناك نظام 
تسجيل حيوي

نسبة ضحايا 
التصادمات 

املرورية الذين 
يصابون بإعاقة 

مستدمية للممرضنيلألطباء

—نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنيسرياليون
—نعمالنعمنعم50 – 74أرقام عديدةسنغافورة
≤ 5.0نعمالنعمنعم≤ 75وطنيسلوفاكيا
—نعمنعمالنعم50 – 74وطنيسلوفينيا

—نعمالالال> 11وطنيجزر سليامن
مستوى ما دون الصومال

الوطني
—النعمالال> 11

—نعمالنعمنعم50 – 74أرقام عديدةجنوب أفريقيا
—نعمالالال≤ 75وطنيإسبانيا

—نعمالالنعم> 11وطنيرسيالنكا
—نعمالالنعم11 – 49وطنيالسودان
—نعمالالال11 – 49وطنيسورينام

—نعمالنعمنعم11 – 49أرقام عديدةسوازيلند
10.0نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيالسويد
—نعمالنعمنعم≤ 75وطنيسويرسا

—نعمنعمنعمال> 11وطنيطاجيكستان
4.6نعمنعمالنعم50 – 74وطنيتايلند

11.5نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنيجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
—نعمنعمالال11 – 49وطنيتيمور ليشتي

—نعمالالنعم≤ 75وطنيتوغو
1.9نعمنعمالنعم> 11أرقام عديدةتونغا

—نعمنعمنعمنعم≤ 75أرقام عديدةترينيداد وتوباغو
—نعمالنعمنعم> 11أرقام عديدةتونس
—نعمنعمالنعم≤ 75وطنيتركيا

—نعمالالال50 – 74ال يوجدتركمنستان
2.8نعمالالال> 11أرقام عديدةأوغندا

—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنياإلمارات العربية املتحدة
—نعمنعمنعمنعم—وطنياململكة املتحدة

—نعمالنعمنعم> 11ال يوجدجمهورية تنزانيا املتحدة
—نعمنعمنعمنعم≤ 75وطنيالواليات املتحدة األمريكية

—نعمنعمالنعم≤ 75وطنيأوروغواي
—نعمنعمنعمنعم11 – 49أرقام عديدةأوزبكستان

10.0نعمنعمنعمنعم50 – 74أرقام عديدةفانواتو
—نعمنعمنعمنعم> 11وطنيفييت نام

1.8نعمنعمنعمنعم> 11وطنيالضفة الغربية وقطاع غزة
—نعمنعمنعمنعم11 – 49وطنياليمن
—نعمنعمنعمنعم> 11وطنيزامبيا

—الالالال> 11ال يوجدزميبابوي
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الجدول أ 4

قوانني الرسعة وإنفاذها حسب البلد/املنطقة

حدود الرسعةالبلد/املنطقة
مطبقة

عىل املستوى الوطني

حدود الرسعة قابلة 
للتعديل عىل املستوى 

املحيل

فعالية اإلنفاذ الرسعة القصوى
بشكل عام )توافق 

املستجيبني(
مؤرش 10-0

عىل الطرق 
الحرضية )كم/س(

عىل الطرق الريفية 
)كم/س(

عىل الطرق 
الرسيعة )كم/س(

1ال90الالنعمأفغانستان
40801106نعمنعمألبانيا

501001208نعمنعمالجزائر
6ال5090النعمأندورا
60901205نعمنعمأنغوال

1ال~64~32 أالنعمأنتيغوا وباربودا
601101307نعمنعماألرجنتني

90901107بالنعمأرمينيا
1008 – 100130 – 50130نعمنعمأسرتاليا
501001307نعمنعمالنمسا

60901108النعمأذربيجان
4—48 – 2472 – 72نعمنعمجزر البهاما

7ال60100النعمالبحرين
3ال~112الالنعمبنغالديش
8080805النعمبربادوس
60901108جالنعمبيالروس

50901207دنعمنعمبلجيكا
6~88ال~40النعمبيليز
—————البنن

3050505نعمنعمبوتان
5ال4080النعمبوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

50801306دالنعمالبوسنة والهرسك
60801207نعمنعمبوتسوانا
80601107دنعمنعمالربازيل
50901407النعمبلغاريا

3ال5090نعمنعمبوركينا فاسو
50901205النعمكابو فريدي

40901004النعمكمبوديا
3الهـ60110نعمنعمالكامريون

806 – 50110 – 50110نعمنعمكندا
5الهـ60110نعمنعمجهورية أفريقيا الوسطى

3ال60110نعمنعمتشاد
601001203دنعمنعمتشييل
1208—و—ونعمنعمالصني

801201202نعمنعمكولومبيا
3ال60110نعمنعمالكونغو

506ز50ز50زالنعمجزر كوك
6ال5060النعمكوستا ريكا

601101206النعمكوت ديفوار
50901307حنعمنعمكرواتيا

50901006النعمكوبا
1007ال65النعمقربص

50901307حنعمنعمجمهورية التشيك
60901203النعمجمهورية الكونغو الدميقراطية

—5080130حنعمنعمالدامنرك
3ال5080طنعمنعمجيبويت

—————الدومينيكا
35601003طالنعمالجمهورية الدومينيكية

50100906نعمنعماإلكوادور
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حدود الرسعةالبلد/املنطقة
مطبقة

عىل املستوى الوطني

حدود الرسعة قابلة 
للتعديل عىل املستوى 

املحيل

فعالية اإلنفاذ الرسعة القصوى
بشكل عام )توافق 

املستجيبني(
مؤرش 10-0

عىل الطرق 
الحرضية )كم/س(

عىل الطرق الريفية 
)كم/س(

عىل الطرق 
الرسيعة )كم/س(

60901005نعمنعممرص
5ال5090النعمالسلفادور

5ال60100نعمنعمإريرتيا
7الهـ5090كنعمنعمإستونيا
60701003نعمنعمإثيوبيا
—————الفيجي
50801208لنعمنعمفنلندا
50901309نعمنعمفرنسا
3ال60110نعمنعمغابون
5الالالنعمنعمغامبيا

60901107النعمجورجيا
—ال50100نعمنعمأملانيا
50901004النعمغانا

50901306نعمنعماليونان
60801003منعمنعمغواتيامال

—————الغينيا
2الال60النعمغينيا بيساو

5ال~64~64النعمغيانا
4———النعمهندوراس

50901308نعمنعمهنغاريا
50901006النعمآيسلندا

3الالالنعمنعمالهند
5ال70100نعمنعمإندونيسيا

60951257النعمجمهورية إيران اإلسالمية 
601001203طالنعمالعراق
—50100120نعمنعمآيرلندا

50801107النعمإرسائيل
50901508نعمنعمإيطاليا

6ال~80~48النعمجامايكا
60601007نعمنعماليابان
901201206نعمنعماألردن

601101408كالنعمكازاخستان
501001106نعمنعمكينيا

4060603النعمكرييباس
4580805النعمالكويت

60901106دالنعمقرغيزستان
4الهـ4090النعمجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

7ال5090النعمالتفيا
50701005نعمنعملبنان

4ال5080النعمليسوتو
1~72~56~40النعمليربيا
50851002النعمليبيا

50901308دالنعمليتوانيا
50901306نعمنعملكسمربغ
5الال50حنعمنعممدغشقر

50801005النعمماالوي
90901106نعمنعمماليزيا

6الهـ3030دالنعمملديف
50901203نعمنعممايل
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حدود الرسعةالبلد/املنطقة
مطبقة

عىل املستوى الوطني

حدود الرسعة قابلة 
للتعديل عىل املستوى 

املحيل

فعالية اإلنفاذ الرسعة القصوى
بشكل عام )توافق 

املستجيبني(
مؤرش 10-0

عىل الطرق 
الحرضية )كم/س(

عىل الطرق الريفية 
)كم/س(

عىل الطرق 
الرسيعة )كم/س(

6ال5080النعممالطا
4~64~64~40 نعمنعمجزر مارشال

801001003نعمنعمموريتانيا
90901107النعمموريشيوس

405 – 20110 – 2090 – 70نعمنعماملكسيك
—————مستوى ما دون الوطنيميكرونيزيا )واليات – املوحدة(

5الال70نعمنعمموناكو
60801002النعممنغوليا

50801308حالنعمالجبل األسود
601001206نعمنعماملغرب

4ال60120نالنعمموزمبيق
5ال4880نعمنعمميامنار
601201207النعمناميبيا
7ال8080النعمنيبال

50801307النعمهولندا
501001008نعمنعمنيوزيلندا
45100609النعمنيكاراغوا

5الال50النعمالنيجر
50801006النعمنيجرييا
50801008نعمنعمالرنويج

9ال——النعمسعامن
901101304نعمنعمباكستان

7الهـالالالنعمباالو
801001204النعمبنام

2ال6075عالنعمبابوا غينيا الجديدة
501101104نعمنعمباراغواي

6060802نعمنعمبريو
5ال4080نعمنعمالفلبني
50901405عنعمنعمبولندا

50901207نعمنعمالربتغال
1001201208النعمقطر

80801208كنعمنعمجمهوري كوريا
501101107حالنعمجمهورية مولدوفا

50901305حنعمنعمرومانيا
60901108نعمنعماالتحاد الرويس

6ال4080نعمنعمرواندا
0الالالالنعمسانت لوسيا

6ال~48~48النعمسان فنسنت وجزر غرينادين
6ال~56 ~56النعمساموا

5ال7070النعمسان مارينو
50901205نعمنعمسان تومي وبرينسيبي

8ال80120نعمنعماململكة العربية السعودية
901103النعمنعمالسنغال

501001206نعمنعمرصبيا
4065856النعمسيشيل

3ال5080النعمسرياليون
908ال70النعمسنغافورة
50901307النعمسلوفاكيا
50901308صالنعمسلوفينيا

0الالالنعمنعمجزر سليامن
2ال4060نعمنعمقالصومال

601001203نعمنعمجنوب أفريقيا

50901207نعمنعمإسبانيا
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حدود الرسعةالبلد/املنطقة
مطبقة

عىل املستوى الوطني

حدود الرسعة قابلة 
للتعديل عىل املستوى 

املحيل

فعالية اإلنفاذ الرسعة القصوى
بشكل عام )توافق 

املستجيبني(
مؤرش 10-0

عىل الطرق 
الحرضية )كم/س(

عىل الطرق الريفية 
)كم/س(

عىل الطرق 
الرسيعة )كم/س(

4ال5070النعمرسيالنكا
6ال5090نعمنعمالسودان
4080807النعمسورينام

1001001006نعمنعمسوازيلند
501101206نعمنعمالسويد
50801207النعمسويرسا

60901108النعمطاجيكستان
80901203النعمتايلند

60801306دنعمنعمجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
50901205النعمتيمور ليشتي

9————التوغو
5070707النعمتونغا

4ال5080النعمترينيداد وتوباغو
50901104نعمنعمتونس
501101204النعمتركيا

609011010نعمنعمتركمنستان
5ال50100النعمأوغندا

9012012010رنعمنعماإلمارات العربية املتحدة
—4896112نعمنعماململكة املتحدة

4الال50النعمجمهورية تنزانيا املتحدة
—105 – 40121 – 32121 – 105نعمنعمالواليات املتحدة األمريكية

4ال4590لنعمنعمأوروغواي
9ال70100النعمأوزبكستان

—————الفانواتو
6ال5080النعمفييت نام

50801106نعمنعمالضفة الغربية وقطاع غزة
0الالالنعمنعماليمن
8ال50100النعمزامبيا

601201207نعمنعمزميبابوي

مطبق يف مدينة سانت جونز ويف املناطق ذات الرسعة املحددة. أ 
ميكن تخفيضها إىل 60 كم/س يف املناطق السكنية. ب 

يشري إىل املناطق املبنية. ج 
ميكن زيادتها إىل حد غري محدد. د 

ال يوجد فيها طرق رسيعة. هـ 
ال ميكن تجاوز الرسعة املحددة يف اللوحات املرورية. و 

نوع الطريق غري محدد. ز 
ميكن زيادتها حتى 80 كم/س. ح 

حدود الرسعة هي 50 كم/س يف جيبويت ومدن أمبويل، و30 كم/س يف غريها من املراكز العمرانية. ط 
ميكن زيادتها حتى 100 كم/س. ي 
ميكن زيادتها حتى 90 كم/س. ك 
ميكن زيادتها حتى 60 كم/س. ل 

حدود الرسعة عىل الطرق الرسيعة يف املناطق الحرضية هي 80 كم/س. م 
60 كم/س يف املراكز الحرضية و120 كم/س خارج املراكز الحرضية. ن 

تختلف حدود الرسعة يف املناطق الريفية والحرضية حسب التضاريس. س 
ميكن عرض حدود أعىل للرسعة. ع 

60 كم/س بني الساعة 05:00-23:00. ف 
ميكن زيادتها حتى 70 كم/س. ص 

قانون تحديد الرسعة يقوم عىل حدود الرسعة يف املناطق اإلدارية التالية يف الصومال: عدل، مارودي جيه، توجدير، وقويب جالبيد.  ق 
تختلف حدود الرسعة من إمارة ألخرى. ر 
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الجدول أ 5

قوانني القيادة تحت تأثري الكحول وإنفاذها والوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق التي تعزى للكحول حسب البلد/املنطقة

هل هناك قانون وطني البلد/املنطقة
حول القيادة

تحت تأثري الكحول

هل تحدد القيادة
تحت تأثري الكحول حسب 
نسبة الكحول يف الدم أو 
محتوى الكحول يف النفس

الحد األعىل املسموح لرتكيز الكحول يف الدم

لعامة السكان
)غ/دل(

للسائقني الشباب أو 
املستجدين

)غ/دل(

للسائقني املحرتفني أو 
التجاريني
)غ/دل(

———النعمأأفغانستان
≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمألبانيا

> 0.01> 0.01> 0.01نعمنعمالجزائر
≥ 0.02≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمأندورا
≥ 0.06≥ 0.06≥ 0.06نعمنعمأنغوال

———النعمأنتيغوا وباربودا
0.00≥ 0.05ب≥ 0.05بنعمنعماألرجنتني

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمأرمينيا
0.0490.000.00نعمنعمأسرتاليا
> 0.01> 0.01> 0.05نعمنعمالنمسا

———النعمأذربيجان
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمجزر البهاما

———النعمالبحرين
———النعمأبنغالديش
———النعمبربادوس
> 0.03> 0.03> 0.03نعمنعمبيالروس

> 0.02> 0.05> 0.05نعمنعمبلجيكا
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمبيليز
————البنن

0.000.00≥ 0.08نعمنعمبوتان
≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمبوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

0.000.00≥ 0.03نعمنعمالبوسنة والهرسك
≥ 0.025≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمبوتسوانا
0.000.000.00نعمنعمالربازيل
≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمبلغاريا

———النعمبوركينا فاسو
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمكابو فريدي

> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمكمبوديا
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمالكامريون

≥ 0.000.08 - 0.040.08 - 0.08نعمنعمكندا
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمجهورية أفريقيا الوسطى

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمتشاد
≥ 0.03≥ 0.03≥ 0.03نعمنعمتشييل
> 0.02> 0.02> 0.02نعمنعمالصني

≥ 0.02≥ 0.02≥ 0.02نعمنعمكولومبيا
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمالكونغو

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمجزر كوك
≥ 0.02≥ 0.02≥ 0.05نعمنعمكوستا ريكا

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمكوت ديفوار
0.000.00≥ 0.05نعمنعمكرواتيا

0.000.00≥ 0.01نعمدنعمكوبا
> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمقربص

≥ 0.03≥ 0.03≥ 0.03نعمنعمجمهورية التشيك
> 0.10> 0.10> 0.10نعمنعمجمهورية الكونغو الدميقراطية

≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمالدامنرك
> 0.08> 0.08> 0.08نعمنعمأجيبويت

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمدومينيكا
———النعمالجمهورية الدومينيكية
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يتم إجراء اختبارات نفس عشوائية 
أو إقامة نقاط تفتيش للرشطة 

إلنفاذه

فعالية اإلنفاذ بشكل عام
)توافق املستجيبني(

)مقياس 10-0(

نسبة الوفيات الناجمة عن تصادمات 
الطرق والتي ميكن أن تعزى للكحول 

)٪(

قانون وطني حول 
القيادة تحت تأثري 

الكحول

نعم—1ال
نعم56.1نعم
نعم—7نعم
نعم80.0نعم
نعم—5نعم
نعم—0ال

نعم627.0نعم
نعم71.9نعم
نعم830.0نعم
نعم86.8نعم
نعم831.0نعم
ال—4نعم
نعم72.9ال
نعم—2ال
نعم—1ال

نعم913.9نعم
نعم525.0نعم
نعم—8نعم
ال——نعم
نعم—5نعم
نعم—7نعم
نعم15.0/5.9ج6نعم
نعم610.0نعم
نعم—8نعم
نعم62.5نعم
ال—1ال

نعم—6نعم
نعم415.0نعم
نعم—2نعم
نعم733.6نعم
ال—5نعم
ال—1ال

نعم414.2نعم
نعم93.8نعم
نعم78.0نعم
ال—3ال
نعم425.0—
نعم70.9نعم
ال—3نعم
نعم819.3نعم
نعم83.9نعم
نعم714.0نعم
نعم89.0نعم
ال—3نعم
نعم——نعم
ال—4نعم
نعم—1ال
نعم—2ال
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هل هناك قانون وطني البلد/املنطقة
حول القيادة

تحت تأثري الكحول

هل تحدد القيادة
تحت تأثري الكحول حسب 
نسبة الكحول يف الدم أو 
محتوى الكحول يف النفس

الحد األعىل املسموح لرتكيز الكحول يف الدم

لعامة السكان
)غ/دل(

للسائقني الشباب أو 
املستجدين

)غ/دل(

للسائقني املحرتفني أو 
التجاريني
)غ/دل(

≥ 0.01≥ 0.03≥ 0.03نعمنعماإلكوادور
———النعممرص

> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمالسلفادور
≥ 0.03≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمإريرتيا

> 0.02> 0.02> 0.02نعمنعمإستونيا
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمإثيوبيا
0.000.00≥ 0.08نعمنعمفيجي
> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمفنلندا
> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمفرنسا
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمغابون
———النعمغامبيا

> 0.03> 0.03> 0.03نعمنعمجورجيا
≥ 0.000.05≥ 0.05نعمنعمأملانيا
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمغانا

≥ 0.049≥ 0.049≥ 0.049نعمنعماليونان
———النعمغواتيامال

> 0.08> 0.08> 0.08نعمنعمغينيا
———النعمغينيا بيساو

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمغيانا
> 0.07> 0.07> 0.07نعمنعمهندوراس

0.000.000.00نعمنعمهنغاريا
> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمآيسلندا

≥ 0.03≥ 0.03≥ 0.03نعمنعمالهند
———النعمإندونيسيا

———النعمأجمهورية إيران اإلسالمية 
———النعمالعراق
≥ 0.02≥ 0.02≥ 0.05نعمنعمآيرلندا

≥ 0.01≥ 0.01≥ 0.05نعمنعمإرسائيل
0.000.00≥ 0.05نعمنعمإيطاليا

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمجامايكا
> 0.03> 0.03> 0.03نعمنعماليابان
> 0.08> 0.08> 0.08نعمنعماألردن

———النعمكازاخستان
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمكينيا

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمكرييباس
———النعمأالكويت

———النعمقرغيزستان
0.00≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

≥ 0.02≥ 0.02≥ 0.05نعمنعمالتفيا
0.000.00≥ 0.05نعمنعملبنان

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمليسوتو
≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمليربيا
———النعمأليبيا

0.000.00> 0.041نعمنعمليتوانيا
> 0.02> 0.02> 0.05نعمنعملكسمربغ
> 0.08> 0.08> 0.08نعمنعممدغشقر

> 0.08> 0.08> 0.08نعمنعمماالوي
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمماليزيا

————الأملديف
> 0.03> 0.03> 0.03نعمنعمأمايل

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعممالطا
————الجزر مارشال

———النعمأموريتانيا
≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمموريشيوس
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يتم إجراء اختبارات نفس عشوائية 
أو إقامة نقاط تفتيش للرشطة 

إلنفاذه

فعالية اإلنفاذ بشكل عام
)توافق املستجيبني(

)مقياس 10-0(

نسبة الوفيات الناجمة عن تصادمات 
الطرق والتي ميكن أن تعزى للكحول 

)٪(

قانون وطني حول 
القيادة تحت تأثري 

الكحول

نعم—4    نعم
نعم—6نعم
نعم62.6نعم
نعم—6نعم
نعم825.0نعم
نعم14.3نعم
نعم614.6نعم
نعم922.0نعم
نعم829.0نعم
ال—2نعم
نعم12.1ال

نعم85.3نعم
نعم9.4—نعم
ال—3نعم
نعم—6نعم
نعم215.0نعم
ال—2ال

ال15.0نعم
نعم416.1نعم
نعم64.0نعم
نعم88.0نعم
نعم520.0نعم
نعم44.7نعم
نعم—5نعم
نعم—8نعم
نعم—2ال

نعم15.6—نعم
نعم83.2نعم
نعم725.0نعم
نعم—3ال

نعم96.2نعم
نعم—4نعم
نعم100.5نعم
نعم—5نعم
نعم—5نعم
نعم—10ال

نعم55.3نعم
ال—2ال

نعم75.6نعم
نعم—5نعم
نعم—3نعم
نعم—0ال
نعم41.6ال

نعم815.6نعم
نعم622.2نعم
نعم—5نعم
نعم—3نعم
ال523.3نعم
ال——ال

نعم—2نعم
نعم—5نعم
ال100.0——
نعم—8—
نعم524.3نعم
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هل هناك قانون وطني البلد/املنطقة
حول القيادة

تحت تأثري الكحول

هل تحدد القيادة
تحت تأثري الكحول حسب 
نسبة الكحول يف الدم أو 
محتوى الكحول يف النفس

الحد األعىل املسموح لرتكيز الكحول يف الدم

لعامة السكان
)غ/دل(

للسائقني الشباب أو 
املستجدين

)غ/دل(

للسائقني املحرتفني أو 
التجاريني
)غ/دل(

———النعماملكسيك
————مستوى ما دون الوطنيميكرونيزيا )واليات – املوحدة(

> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمموناكو
> 0.04> 0.04> 0.04نعمدنعممنغوليا

≥ 0.03≥ 0.03≥ 0.03نعمنعمالجبل األسود
> 0.02> 0.02> 0.02نعمنعمأاملغرب

> 0.06> 0.06> 0.06نعمنعمموزمبيق
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمميامنار
≥ 0.079≥ 0.079≥ 0.079نعمنعمناميبيا
———النعمنيبال

> 0.05> 0.02> 0.05نعمنعمهولندا
≥ 0.000.05≥ 0.05نعمنعمنيوزيلندا
≥ 0.02≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمنيكاراغوا

———النعمالنيجر
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمنيجرييا
> 0.02> 0.02> 0.02نعمنعمالرنويج

———النعمعامن
———النعمأباكستان

0.10.10.1نعمنعمباالو
≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمبنام

———النعمبابوا غينيا الجديدة
0.000.000.00نعمنعمباراغواي

≥ 0.025≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمبريو
0.00> 0.05> 0.05نعمنعمالفلبني
> 0.02> 0.02> 0.02نعمنعمبولندا

> 0.02> 0.02> 0.05نعمنعمالربتغال
———النعمأقطر

> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمجمهوري كوريا
≥ 0.03≥ 0.03≥ 0.03نعمنعمجمهورية مولدوفا

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمرومانيا
0.030.030.03نعمدنعماالتحاد الرويس

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمرواندا
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمسانت لوسيا

———النعمسان فنسنت وجزر غرينادين
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمساموا

> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمسان مارينو
————السان تومي وبرينسيبي

———النعمأاململكة العربية السعودية
———النعمأالسنغال

0.000.00≥ 0.03نعمنعمرصبيا
——0.08نعمنعمسيشيل

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمسرياليون
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمسنغافورة
0.000.000.00الهـنعمسلوفاكيا
0.000.00> 0.05نعمنعمسلوفينيا

———النعمجزر سليامن
———النعمأ،والصومال

> 0.02> 0.05> 0.05نعمنعمجنوب أفريقيا
≥ 0.03≥ 0.03≥ 0.05نعمنعمإسبانيا

> 0.08> 0.08> 0.08نعمنعمرسيالنكا
———النعمأالسودان
≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمسورينام

> 0.02> 0.05> 0.05نعمنعمسوازيلند



285

يتم إجراء اختبارات نفس عشوائية 
أو إقامة نقاط تفتيش للرشطة 

إلنفاذه

فعالية اإلنفاذ بشكل عام
)توافق املستجيبني(

)مقياس 10-0(

نسبة الوفيات الناجمة عن تصادمات 
الطرق والتي ميكن أن تعزى للكحول 

)٪(

قانون وطني حول 
القيادة تحت تأثري 

الكحول

نعم55.1نعم
مستوى ما دون الوطني———
ال—8نعم
نعم320.2نعم
نعم—8نعم
نعم23.0نعم
نعم—5نعم
ال——نعم
نعم—2نعم
نعم—9نعم
نعم718.9نعم
نعم931.0نعم
نعم98.0نعم
نعم—4ال

نعم21.3نعم
نعم717.0نعم
نعم80.4نعم
نعم—3ال
نعم7100.0ال

نعم—4نعم
نعم356.0ال

نعم—3نعم
نعم310.0نعم
نعم11.4نعم
نعم816.0نعم
نعم730.5نعم
نعم—8ال
نعم814.3ال

نعم811.6نعم
نعم85.1نعم
نعم68.6نعم
ال—8نعم
نعم—0ال
نعم—5ال

نعم—8نعم
نعم70.0نعم
ال——ال
نعم—8ال
نعم—2ال

نعم57.1نعم
نعم660.0نعم
نعم440.0نعم
نعم810.6نعم
نعم723.0نعم
نعم830.0نعم
نعم516.4ال
نعم—1ال

نعم457.5نعم
نعم6.7 – 817.0نعم
نعم—6نعم
نعم—6نعم
نعم—6نعم
نعم—5نعم
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هل هناك قانون وطني البلد/املنطقة
حول القيادة

تحت تأثري الكحول

هل تحدد القيادة
تحت تأثري الكحول حسب 
نسبة الكحول يف الدم أو 
محتوى الكحول يف النفس

الحد األعىل املسموح لرتكيز الكحول يف الدم

لعامة السكان
)غ/دل(

للسائقني الشباب أو 
املستجدين

)غ/دل(

للسائقني املحرتفني أو 
التجاريني
)غ/دل(

0.020.020.02نعمنعمالسويد
> 0.01> 0.01> 0.05نعمنعمسويرسا

———النعمطاجيكستان
0.00≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمتايلند

0.000.00≥ 0.05نعمنعمجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
≥ 0.05≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمتيمور ليشتي

———النعمتوغو
≥ 0.03≥ 0.03≥ 0.03نعمدنعمتونغا

≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمترينيداد وتوباغو
> 0.05> 0.05> 0.05نعمنعمتونس
≥ 0.02≥ 0.05≥ 0.05نعمنعمتركيا

≥ 0.03≥ 0.03≥ 0.03نعمنعمتركمنستان
0.00≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمأوغندا

≥ 0.01≥ 0.01≥ 0.01نعمنعمأاإلمارات العربية املتحدة
≥ 0.08≥ 0.08≥ 0.08نعمنعماململكة املتحدة

0.00≥ 0.08≥ 0.08نعمنعمجمهورية تنزانيا املتحدة
—0.00 – 0.08≥ 0.08نعمنعمالواليات املتحدة األمريكية

0.00≥ 0.03≥ 0.03نعمنعمأوروغواي
———النعمأوزبكستان

———النعمفانواتو
0.00 – 0.000.05 – 0.000.05 – 0.05نعمنعمفييت نام

———النعمالضفة الغربية وقطاع غزة
———النعمأاليمن
———النعمزامبيا

> 0.08> 0.08> 0.08نعمنعمزميبابوي

تعاطي الكحول محظور مبوجب القانون. أ 
≥ 0.02 غ/دل لراكبي الدراجات النارية.  ب 

٪15 لجمهورية رسبسكا، و٪5.9 التحاد البوسنة والهرسك. ج 
يقوم القانون عىل تركيز الكحول يف النفس، وتحويل النسبة ملستوى الكحول يف الدم. د 

ال يقوم عىل تركيز الكحول يف النفس أو نسبة الكحول يف الدم، ويحظر القانون تعاطي الكحول. هـ 
يشري القانون إىل املناطق اإلدارية التالية يف الصومال: عدل، مارودي جيه، سناج، صول، توجدير، وقويب جالبيد. ال يوجد قانون وطني حول القيادة تحت تأثري الكحول يف الصومال. و 

٪16 )يف بريطانيا العظمى للرخص املرشوطة( و٪17 )آيرلندا الشاملية(. ز 
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يتم إجراء اختبارات نفس عشوائية 
أو إقامة نقاط تفتيش للرشطة 

إلنفاذه

فعالية اإلنفاذ بشكل عام
)توافق املستجيبني(

)مقياس 10-0(

نسبة الوفيات الناجمة عن تصادمات 
الطرق والتي ميكن أن تعزى للكحول 

)٪(

قانون وطني حول 
القيادة تحت تأثري 

الكحول

نعم819.0نعم
نعم616.4نعم
نعم83.2نعم
نعم625.8نعم
نعم61.0نعم
نعم—4نعم
نعم—4ال

نعم825.0نعم
نعم—5نعم
نعم41.0ال

نعم33.3نعم
نعم102.2نعم
نعم—4نعم
نعم—10نعم
نعم17.0/16.0ز—نعم
نعم—4نعم
نعم30.8—نعم
نعم738.0نعم
نعم—9نعم
نعم422.0ال

نعم534.0نعم
نعم—5نعم
نعم—0ال

نعم—7نعم
نعم—4نعم
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الجدول أ 6

قوانني ارتداء الخوذ وإنفاذها، ومعدالت ارتدائها حسب البلد/املنطقة

هل هناك قانون وطني البلد/املنطقة
الرتداء الخوذ

هل يطبق القانون عىل مستخدمي 
الطرق التاليني

هل يقتيض القانون بأن هل يطبق القانون عىل
تستويف الخوذة معايري 

محددة
جميع أنواع الركاب البالغنيالسائقني

الطرق
جميع أنواع 

املحركات

—————الأفغانستان
نعمنعمنعمنعمنعمنعمألبانيا

النعمنعمنعمنعمنعمالجزائر
نعمنعمنعمنعمنعمنعمأندورا
الالنعمنعمنعمنعمأنغوال

—————الأنتيغوا وباربودا
نعمنعمنعمنعمنعمنعماألرجنتني

النعمنعمنعمنعمنعمأرمينيا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمأسرتاليا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالنمسا

النعمنعمنعمنعمنعمأذربيجان
نعمنعمنعمنعمنعمنعمجزر البهاما

النعمنعمنعمنعمنعمالبحرين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمبنغالديش
النعمنعمنعمنعمنعمبربادوس
النعمنعمنعمنعمنعمبيالروس

نعمنعمنعمنعمنعمنعمبلجيكا
النعمنعمنعمنعمنعمبيليز
النعمنعمنعمنعمنعمبنن

نعمنعمنعمنعمنعمنعمبوتان
نعمنعمنعمنعمنعمنعمبوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

النعمنعمنعمنعمنعمالبوسنة والهرسك
نعمنعمنعمنعمنعمنعمبوتسوانا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالربازيل
النعمنعمنعمنعمنعمبلغاريا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمبوركينا فاسو
نعمنعمنعمنعمنعمنعمكابو فريدي

النعمنعمالنعمنعمكمبوديا
النعمنعمنعمنعمنعمالكامريون

نعمنعمنعمنعمنعمنعمكندا
النعمنعمنعمنعمنعمجهورية أفريقيا الوسطى

النعمنعمنعمنعمنعمتشاد
نعمنعمنعمنعمنعمنعمتشييل
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالصني

نعمنعمنعمنعمنعمنعمكولومبيا
النعمنعمنعمنعمنعمالكونغو

نعمنعمنعمنعمنعمنعمجزر كوك
نعمنعمنعمنعمنعمنعمكوستا ريكا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمكوت ديفوار
نعمنعمنعمنعمنعمنعمكرواتيا

النعمنعمنعمنعمنعمكوبا
النعمنعمنعمنعمنعمقربص

نعمنعمنعمنعمنعمنعمجمهورية التشيك
النعمنعمنعمنعمنعمجمهورية الكونغو الدميقراطية

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالدامنرك
نعمنعمنعمنعمنعمنعمجيبويت

—————الدومينيكا
النعمنعمالنعمنعمالجمهورية الدومينيكية

النعمنعمنعمنعمنعماإلكوادور
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هل يفرض القانون
تثبيت الخوذة

فعالية اإلنفاذ بشكل عام 
)توافق املستجيبني(

هل يجب عىل الركاب 
األطفال ارتداء خوذة

معدل ارتداء الخوذة املقدر
)٪(

————

17.7٪ جميع الركابنعم4ال

—نعم5ال

98.0٪ السائقني،  98.0٪الركابنعم9نعم

60٪ السائقني، 40٪ الركابنعم4نعم

————

61.0٪ السائقني، 40.0٪ الركابنعم6نعم

—نعم7نعم

99.0٪ السائقنينعم8نعم

<95.0٪ جميع الركابنعم9ال

—نعم5ال

—نعم5ال

—نعم9ال

—نعم4ال

—نعم8ال

—نعم9نعم

99.3٪ السائقني، 99.3٪ الركابنعم9ال

—نعم5نعم

15.2٪ السائقني، 1.4٪ الركابنعم3ال

—نعم10نعم

—نعم5ال

—نعم6ال

—نعم6نعم

80.7٪ جميع الركابنعم6نعم

80.0٪ السائقني، 30.0٪ الركابنعم8ال

9.0٪ جميع الركابنعم1ال

—نعم7نعم

63.8٪ السائقني، 6.4٪ الركابال5ال

—نعم1ال

95.0٪ جميع الركابنعم10نعم

—نعم3ال

—نعم4ال

99.0٪ السائقني، 99.0٪ الركابنعم8نعم

20.0٪ جميع الركابنعم6ال

91.4٪ السائقني، 78.5٪ الركابنعم4ال

—نعم3ال

—نعم5ال

94.0٪ السائقني، 71.0٪ الركابنعم8ال

—نعم2ال

50.0٪ السائقنينعم7نعم

90.0٪ السائقني، 90.0٪ الركابنعم9نعم

75.1٪ السائقني، 68.3٪ الركابنعم7ال

95.0٪ السائقني، 85.0٪ الركابنعم9نعم

—نعم3ال

96.0٪ – 99.0٪ جميع الركابأنعم—نعم

—نعم4ال

————

—ال5ال

84.0٪ السائقني، 21.0٪ الركابنعم5نعم
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هل هناك قانون وطني البلد/املنطقة
الرتداء الخوذ

هل يطبق القانون عىل مستخدمي 
الطرق التاليني

هل يقتيض القانون بأن هل يطبق القانون عىل
تستويف الخوذة معايري 

محددة
جميع أنواع الركاب البالغنيالسائقني

الطرق
جميع أنواع 

املحركات

النعمنعمنعمنعمنعممرص
الالنعمنعمنعمنعمالسلفادور

النعمنعمنعمنعمنعمإريرتيا
النعمنعمنعمنعمنعمإستونيا
النعمنعمنعمنعمنعمإثيوبيا
—————الفيجي
النعمنعمنعمنعمنعمفنلندا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمفرنسا
النعمنعمنعمنعمنعمغابون
—————الغامبيا

النعمنعمنعمنعمنعمجورجيا
الالنعمنعمنعمنعمأملانيا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمغانا

نعمنعمنعمنعمنعمنعماليونان
النعمنعمنعمنعمنعمغواتيامال

نعمنعمنعمنعمنعمنعمغينيا
—————الغينيا بيساو

—————الغيانا
النعمنعمنعمنعمنعمهندوراس

نعمنعمنعمنعمنعمنعمهنغاريا
النعمنعمنعمنعمنعمآيسلندا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالهند
نعمنعمنعمنعمنعمنعمإندونيسيا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمجمهورية إيران اإلسالمية 
النعمنعمالنعمنعمبالعراق
نعمنعمنعمنعمنعمنعمآيرلندا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمإرسائيل
نعمنعمنعمنعمنعمنعمإيطاليا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمجامايكا
نعمنعمنعمنعمنعمنعماليابان
نعمنعمنعمنعمنعمنعماألردن

النعمنعمنعمنعمنعمكازاخستان
نعمنعمنعمنعمنعمنعمكينيا

—————الكرييباس
النعمنعمنعمنعمنعمالكويت

النعمنعمنعمنعمنعمقرغيزستان
النعمنعمنعمنعمنعمجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

النعمنعمنعمنعمنعمالتفيا
نعمنعمنعمنعمنعمنعملبنان

النعمنعمنعمنعمنعمليسوتو
—————الليربيا
النعمنعمالنعمنعمليبيا

النعمنعمنعمنعمنعمليتوانيا
نعمنعمنعمنعمنعمنعملكسمربغ
نعمنعمنعمنعمنعمنعممدغشقر

نعمنعمنعمنعمنعمنعمماالوي
نعمنعمنعمنعمنعمنعمماليزيا

النعمالالالنعمجملديف
نعمالنعمنعمنعمنعممايل

النعمنعمنعمنعمنعممالطا
النعمنعمنعمنعمنعمجزر مارشال

النعمنعمنعمنعمنعمموريتانيا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمموريشيوس
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هل يفرض القانون
تثبيت الخوذة

فعالية اإلنفاذ بشكل عام 
)توافق املستجيبني(

هل يجب عىل الركاب 
األطفال ارتداء خوذة

معدل ارتداء الخوذة املقدر
)٪(

—نعم5ال
—نعم7ال
95٪ جميع الركاب، 90٪ الركابنعم8ال

—نعم9نعم
—نعم1ال
————
—نعم9ال

98.0٪ السائقني، 92.0٪ الركابنعم9نعم
—نعم6ال
————
—نعم7ال
99.0٪ السائقني، 99.0٪ الركابنعم—ال

34.2٪ السائقني، 1.9٪ الركابنعم4نعم
75.0٪ السائقني، 46.0٪ الركابنعم6نعم
—نعم5ال
—نعم2ال
————
————
—نعم7ال

—نعم9نعم
—نعم9ال
20.0–80.0٪ جميع الركاب، 60.0٪ السائقنينعم4ال
80.0٪ السائقني، 52.0٪ الركابنعم8ال
35.0٪ السائقني، 12.0٪ الركابنعم5ال
—ال2ال
98.0٪ جميع الركاب، 98.0٪ السائقنينعم—ال

98.0٪ السائقني، 98.0٪ الركابنعم9نعم
90.0٪ جميع الركابنعم8نعم
6.0٪ جميع الركابنعم1نعم
—نعم9نعم
—نعم4ال

—نعم10نعم
—نعم4ال
————
—نعم7ال

—نعم5نعم
—نعم7ال

—نعم9نعم
—نعم2نعم
—نعم5ال
————
—ال1ال

—نعم8نعم
—نعم9نعم
—نعم5نعم
—نعم8نعم
97.4٪ السائقني، 88.7٪ الركابنعم5نعم
—ال7ال

17.8٪ جميع الركابنعم2نعم
—نعم8ال
98.0٪ السائقني، 98.0٪ الركابنعم10ال
—نعم2ال
—نعم9ال
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هل هناك قانون وطني البلد/املنطقة
الرتداء الخوذ

هل يطبق القانون عىل مستخدمي 
الطرق التاليني

هل يقتيض القانون بأن هل يطبق القانون عىل
تستويف الخوذة معايري 

محددة
جميع أنواع الركاب البالغنيالسائقني

الطرق
جميع أنواع 

املحركات

الالالالالالاملكسيك
—————مستوى ما دون الوطنيميكرونيزيا )واليات – املوحدة(

النعمنعمنعمنعمنعمموناكو
النعمنعمنعمنعمنعممنغوليا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالجبل األسود
نعمنعمنعمنعمنعمنعماملغرب

النعمنعمنعمنعمنعمموزمبيق
النعمنعمنعمنعمنعمميامنار
النعمنعمنعمنعمنعمناميبيا
النعمنعمنعمنعمنعمنيبال

الالنعمنعمنعمنعمهولندا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنيوزيلندا
النعمنعمنعمنعمنعمنيكاراغوا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالنيجر
النعمنعمنعمنعمنعمنيجرييا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالرنويج

النعمنعمنعمنعمنعمعامن
النعمنعمنعمنعمنعمباكستان

النعمنعمنعمنعمنعمباالو
النعمنعمنعمنعمنعمبنام

نعمنعمنعمنعمنعمنعمبابوا غينيا الجديدة
نعمنعمنعمنعمنعمنعمباراغواي

النعمنعمنعمنعمنعمبريو
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالفلبني
النعمنعمنعمنعمنعمبولندا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالربتغال
النعمنعمنعمنعمنعمقطر

نعمنعمنعمنعمنعمنعمجمهوري كوريا
النعمنعمنعمنعمنعمجمهورية مولدوفا

النعمنعمنعمنعمنعمرومانيا
نعمنعمنعمنعمنعمنعماالتحاد الرويس

النعمنعمنعمنعمنعمرواندا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمسانت لوسيا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمسان فنسنت وجزر غرينادين
النعمنعمنعمنعمنعمساموا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمسان مارينو
نعمالنعمنعمنعمنعمسان تومي وبرينسيبي

النعمنعمنعمنعمنعماململكة العربية السعودية
النعمنعمنعمالنعمالسنغال

النعمنعمنعمنعمنعمرصبيا
النعمنعمنعمنعمنعمسيشيل

نعمنعمنعمنعمنعمنعمسرياليون
نعمنعمنعمنعمنعمنعمسنغافورة
النعمنعمنعمنعمنعمسلوفاكيا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمسلوفينيا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمجزر سليامن
—————الالصومال

النعمنعمنعمنعمنعمجنوب أفريقيا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمإسبانيا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمرسيالنكا
النعمنعمنعمنعمنعمالسودان
نعمنعمنعمنعمنعمنعمسورينام
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هل يفرض القانون
تثبيت الخوذة

فعالية اإلنفاذ بشكل عام 
)توافق املستجيبني(

هل يجب عىل الركاب 
األطفال ارتداء خوذة

معدل ارتداء الخوذة املقدر
)٪(

70.8٪ السائقني، 15.9٪ الركابنعم6ال
————
100٪ جميع الركابنعم9نعم
6.6٪ السائقنينعم1ال

80.0٪ السائقني، 50.0٪ الركابنعم7نعم
43.0٪ السائقني، 8.0٪ الركابنعم8نعم
—نعم3نعم
48.0 — 51.0٪ جميع الركابنعم5نعم
12.0٪ جميع الركابنعم4نعم
—نعم9ال

94 – 100٪ السائقني، 84٪ الركابنعم7نعم
—نعم9نعم
—نعم9ال
—نعم6ال

—نعم6نعم
99.0٪ السائقني، 99.0٪ الركابنعم10ال
95.0٪ السائقنينعم10ال
10.4٪ جميع الركاب، 10.4٪ السائقنينعم2ال

—نعم10نعم
—نعم9ال

—نعم5نعم
82.0٪ السائقني، 52.0٪ الركابنعم6نعم
98.0٪ السائقني، 95.0٪ الركابنعم3ال
51.3٪ جميع الركاب، 86.7٪ السائقنينعم6ال
97.0٪ جميع الركابنعم9ال

99.1٪ السائقني، 96.4٪ الركابنعم9نعم
—نعم8ال
73.8٪ جميع الركابنعم6ال

—نعم9نعم
—نعم9ال

—نعم6نعم
—نعم10نعم
—نعم4ال
—نعم9ال

—نعم3نعم
100٪ السائقني، 100٪ الركابنعم10ال

—نعم5نعم
—نعم3نعم
53.7٪ السائقني، 13.8٪ الركابنعم3ال

87.2٪ جميع الركابنعم8نعم
90.0٪ السائقني، 90.0٪ الركابنعم7ال
—نعم8ال

—نعم9نعم
—نعم9نعم
—نعم7نعم
—نعم9نعم
————
—نعم5نعم
99.0٪ السائقني، 99.3٪ الركابنعم9ال
—نعم7ال
—نعم5ال

95.0٪ السائقني، 92.0٪ الركابنعم8نعم
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هل هناك قانون وطني البلد/املنطقة
الرتداء الخوذ

هل يطبق القانون عىل مستخدمي 
الطرق التاليني

هل يقتيض القانون بأن هل يطبق القانون عىل
تستويف الخوذة معايري 

محددة
جميع أنواع الركاب البالغنيالسائقني

الطرق
جميع أنواع 

املحركات

نعمنعمنعمنعمنعمنعمسوازيلند
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالسويد
نعمنعمنعمنعمنعمنعمسويرسا

النعمنعمنعمنعمنعمطاجيكستان
نعمنعمنعمنعمنعمنعمتايلند

النعمنعمنعمنعمنعمجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
نعمنعمنعمنعمنعمنعمتيمور ليشتي

النعمنعمنعمنعمنعمتوغو
نعمنعمنعمنعمنعمنعمتونغا

نعمنعمنعمنعمنعمنعمترينيداد وتوباغو
نعمنعمنعمنعمنعمنعمتونس
نعمنعمنعمنعمنعمنعمتركيا

النعمنعمنعمنعمنعمتركمنستان
النعمنعمنعمنعمنعمأوغندا

النعمنعمالنعمنعماإلمارات العربية املتحدة
نعمنعمنعمنعمنعمنعماململكة املتحدة

النعمنعمالنعمنعمجمهورية تنزانيا املتحدة
نعمنعمالالالنعمالواليات املتحدة األمريكية

نعمنعمنعمنعمنعمنعمأوروغواي
النعمنعمنعمنعمنعمأوزبكستان

نعمنعمنعمنعمنعمنعمفانواتو
نعمنعمنعمنعمنعمنعمفييت نام

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالضفة الغربية وقطاع غزة
الالالالنعمنعماليمن
نعمنعمنعمنعمنعمنعمزامبيا

نعمنعمنعمالنعمنعمزميبابوي

٪99 من راكبي الدراجات النارية و٪96 من الدراجات البخارية. أ 
يطبق القانون داخل املدن فقط. ب 

يطلب فقط عىل الطرق التي ميكن قيادة املركبات عليها برسعة تتجاوز حدود الرسعة. ج 
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هل يفرض القانون
تثبيت الخوذة

فعالية اإلنفاذ بشكل عام 
)توافق املستجيبني(

هل يجب عىل الركاب 
األطفال ارتداء خوذة

معدل ارتداء الخوذة املقدر
)٪(

—نعم8نعم
90.0 – 97.0٪ السائقني، 90.0 – 97.0٪ الركابنعم8نعم
96.0 – 100٪ السائقنينعم9ال

—نعم6نعم
52.0٪ السائقني، 20.0٪ الركابنعم6نعم
50.0٪ جميع الركابنعم7ال

—نعم6نعم
—نعم7ال

100٪ السائقني، 100٪ الركابنعم10نعم
95.0٪ السائقني، 95.0٪ الركابنعم9ال
—نعم3ال
—نعم3ال

—نعم10نعم
49.0٪ السائقني، 1.0٪ الركابنعم3ال
—ال10ال

—نعم—نعم
—ال5ال
63.0٪ السائقني، 46.0٪ الركابنعم—ال
85.0٪ السائقني، 74.0٪ الركابنعم8ال

—نعم8نعم
50.0٪ السائقني، 50.0٪ الركابنعم5ال

96.0٪ السائقني، 83.0٪ الركابنعم9نعم
—نعم6نعم
4.0٪ السائقني، 0.0٪ الركابال2ال
—نعم9ال

—ال9نعم
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الجدول أ 7

قوانني أحزمة األمان ومقيدات حركة األطفال وإنفاذها ومعدالت ارتدائها حسب البلد/املنطقة

فاعلية إنفاذ قانون حزام قانون حزام األمانالبلد/املنطقة
األمان )توافق
املستجيبني(

)مؤرش 0 - 10(

معدل/معدالت ارتداء حزام األمان املقدر

هل هناك قانون وطني 
ألحزمة األمان

هل يطبق القانون 
عىل الركاب يف املقاعد 

األمامية والخلفية

ركاب املقاعد األمامية )٪(السائقني فقط )٪(

————الأفغانستان
724.016.0نعمنعمألبانيا

1090.090.0نعمنعمالجزائر
870.070.0النعمأندورا
880.090.0نعمنعمأنغوال

————الأنتيغوا وباربودا
642.037.0نعمنعماألرجنتني

——6نعمنعمأرمينيا
97.0—7نعمنعمأسرتاليا
687.086.0نعمنعمالنمسا

——7نعمنعمأذربيجان
——6نعمنعمجزر البهاما

—720.0النعمالبحرين
————البنغالديش
——7نعمنعمبربادوس
——8نعمنعمبيالروس

86.4—6نعمنعمبلجيكا
——7النعمبيليز
————البنن

——3نعمنعمبوتان
——3النعمبوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

6نعمنعمالبوسنة والهرسك
50٪ لجمهورية رصب 

البوسنة، و24.5٪ التحاد 
البوسنة والهرسك

52٪ لجمهورية رصب 
البوسنة، و17.9٪ التحاد 

البوسنة والهرسك
——7نعمنعمبوتسوانا
73.2—7نعمنعمالربازيل
——7نعمنعمبلغاريا

——0نعمنعمبوركينا فاسو
——6النعمكابو فريدي

——5النعمكمبوديا
——4النعمالكامريون

895.795.5نعمنعمكندا
——7النعمجهورية أفريقيا الوسطى

——2النعمتشاد
382.077.0نعمنعمتشييل
—836.7نعمنعمالصني

——3نعمنعمكولومبيا
——3النعمالكونغو

————الجزر كوك
870.066.0نعمنعمكوستا ريكا

——4النعمكوت ديفوار
770.065.0نعمنعمكرواتيا

890.085.0نعمنعمكوبا
785.985.9نعمنعمقربص

997.095.0نعمنعمجمهورية التشيك
——4النعمجمهورية الكونغو الدميقراطية

—69.0 – 94.0—نعمنعمالدامنرك
——3نعمنعمجيبويت
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كرايس وأحزمة األطفالمعدل/معدالت ارتداء حزام األمان املقدر

هل هناك قانون ركاب جميع املقاعد )٪(ركاب املقاعد الخلفية )٪(
وطني لكرايس وأحزمة 

األطفال

هل هناك قيود عىل 
جلوس األطفال يف 

املقاعد األمامية

هل يقوم قانون 
السالمة الخاص 

باألطفال عىل )العمر/
الوزن/ الطول(

فعالية إنفاذ قانون 
السالمة الخاص 
باألطفال )توافق 

املستجيبني(
)مقياس 10-1(

نسبة األطفال الذين 
يستخدمون كرايس 

وأحزمة األطفال

———الال——
—3نعمنعمنعم——
———نعمال——

—7نعمالنعم10.070.0
—4نعمنعمنعم15.060.0
———الال——

33.7—نعمنعمنعم26.038.0
———نعمال——

—6نعمنعمنعم—96.0
845.0نعمالنعم65.086.0
—5نعمالنعم——
—7نعمالنعم——
—0—نعمنعم——
———الال——
—3نعمالنعم——
—7نعمالنعم——
552.0نعمالنعم——
———الال81.6—
———الال——
———الال——
———الال——

5.0٪ لجمهورية رصب 
البوسنة، و14.8٪ التحاد 

البوسنة والهرسك
24.0٪ لجمهورية 6نعمنعمنعم—

رصب البوسنة

—2نعمنعمنعم——
657.0نعمنعمنعم—37.3
—5نعمنعمنعم80.0—
——نعمنعمنعم——
—0نعمنعمنعم——
—0نعمالنعم——
———الال——

877.0نعمالنعم89.295.3
———الال——
———الال——

—3نعمنعمنعم—14.0
> 1——الال——
——نعمأنعمنعم——
———الال——
———الال——

—7نعمنعمنعم—53.0
———الال——

—5نعمنعمنعم30.048.0
—4نعمنعمنعم10.060.0
—7نعمنعمنعم—13.4
—8نعمنعمنعم—80.0
———نعمال——

——نعمنعمنعم—81.0
———نعمال——
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فاعلية إنفاذ قانون حزام قانون حزام األمانالبلد/املنطقة
األمان )توافق
املستجيبني(

)مؤرش 0 - 10(

معدل/معدالت ارتداء حزام األمان املقدر

هل هناك قانون وطني 
ألحزمة األمان

هل يطبق القانون 
عىل الركاب يف املقاعد 

األمامية والخلفية

ركاب املقاعد األمامية )٪(السائقني فقط )٪(

——0نعمنعمدومينيكا
——7النعمالجمهورية الدومينيكية

774.738.6نعمنعماإلكوادور
3.1 – 13.73.8 – 818.5النعممرص

——6النعمالسلفادور
680.060.0نعمنعمإريرتيا

994.195.0نعمنعمإستونيا
——8نعمنعمإثيوبيا
————الفيجي
891.089.0نعمنعمفنلندا
999.099.0نعمنعمفرنسا
——7النعمغابون
——10النعمغامبيا

880.080.0النعمجورجيا
97.098.0—نعمنعمأملانيا
517.64.9نعمنعمغانا

677.074.0نعمنعماليونان
561.061.0النعمغواتيامال

——3النعمغينيا
————الغينيا بيساو

——8النعمغيانا
——7نعمنعمهندوراس

886.587.3نعمنعمهنغاريا
—687.0نعمنعمآيسلندا

26.026.0ج4.0نعمنعمالهند
——8النعمإندونيسيا

792.085.0نعمنعمجمهورية إيران اإلسالمية 
——5النعمدالعراق
94.094.0—نعمنعمآيرلندا

897.095.0نعمنعمإرسائيل
64.0—6نعمنعمإيطاليا

351.054.0نعمنعمجامايكا

97.9هـ99.4هـ8نعمنعماليابان

—642.4النعماألردن
——10نعمنعمكازاخستان

——6نعمنعمكينيا
——1نعمنعمكرييباس
——3النعمالكويت

——7نعمنعمقرغيزستان
——2النعمجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

82.8—6نعمنعمالتفيا
—313.7نعمنعملبنان

——3النعمليسوتو
————الليربيا
——3نعمنعمليبيا

——8نعمنعمليتوانيا
781.078.0نعمنعملكسمربغ
——5النعممدغشقر

——4النعمماالوي
487.276.7النعمماليزيا
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كرايس وأحزمة األطفالمعدل/معدالت ارتداء حزام األمان املقدر

هل هناك قانون ركاب جميع املقاعد )٪(ركاب املقاعد الخلفية )٪(
وطني لكرايس وأحزمة 

األطفال

هل هناك قيود عىل 
جلوس األطفال يف 

املقاعد األمامية

هل يقوم قانون 
السالمة الخاص 

باألطفال عىل )العمر/
الوزن/ الطول(

فعالية إنفاذ قانون 
السالمة الخاص 
باألطفال )توافق 

املستجيبني(
)مقياس 10-1(

نسبة األطفال الذين 
يستخدمون كرايس 

وأحزمة األطفال

———الال——
———نعمال——
51.0نعمنعمنعم3.455.6
———نعمال——
—0نعمالنعم——

—1نعمنعمنعم10.050.0
997.1نعمالنعم88.295.0
—1نعمنعمنعم> 1—
———الال——

997.0نعمالنعم86.088.0
—8نعمنعمنعم—87.0
———الال——
—1نعمالنعم——
———نعمال——

82.0 - 85.0—نعمنعمنعم97.097.0
———نعمالب——

467.0—نعمنعم23.072.0
———الال——
——نعمنعمنعم——
———الال——
———النعم——
——نعمنعمنعم——

883.0نعمنعمنعم57.386.0
—9نعمالنعم——
———الال——
———الال——

———نعمال10.050.0
———نعمال——

——نعمنعمنعم89.093.0
893.0نعمنعمنعم—74.0
—6نعمالنعم—10.0
—1—النعم—4.0

8نعمالنعم94.2هـ68.2هـ
81٪ >1 سنة،

62٪ 1–4 سنوات،
38٪ 5 سنوات، 60٪ اإلجاميل

———نعمال——
—7نعمالنعم——
———الال——
—0نعمالنعم——
———نعمال——
———نعمال——
—1—النعم——

—9نعمنعمنعم—37.1
—0نعمنعمنعم——
———الال——
———الال——
———الال——
—8نعمالنعم——

—8نعمنعمنعم60.079.0
———نعمال——
———الال——

———الال—12.5
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فاعلية إنفاذ قانون حزام قانون حزام األمانالبلد/املنطقة
األمان )توافق
املستجيبني(

)مؤرش 0 - 10(

معدل/معدالت ارتداء حزام األمان املقدر

هل هناك قانون وطني 
ألحزمة األمان

هل يطبق القانون 
عىل الركاب يف املقاعد 

األمامية والخلفية

ركاب املقاعد األمامية )٪(السائقني فقط )٪(

——4النعموملديف
————الزمايل

——8نعمنعممالطا
————الجزر مارشال

——4الحنعمموريتانيا
893.897.4نعمنعمموريشيوس

757.535.6الالاملكسيك
————مستوى ما دون الوطنيميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

————الموناكو
—342.1نعمنعممنغوليا

40.0 – 60.050.0 – 770.0نعمنعمالجبل األسود
750.046.0الحنعماملغرب

——4نعمنعمموزمبيق
————الميامنار
55.0—5نعمنعمناميبيا
——5النعمنيبال

796.996.6نعمنعمهولندا
95.096.0 – 997.0نعمنعمنيوزيلندا
——9النعمنيكاراغوا

————الالنيجر
887.087.0النعمنيجرييا
94 – 96.395.5 – 896.9نعمنعمالرنويج

—997.0نعمنعمعامن
——3النعمباكستان

————الباالو
890.090.0نعمنعمبنام

——4نعمنعمبابوا غينيا الجديدة
970.066.0نعمنعمباراغواي

—785.0نعمنعمبريو
—579.7نعمنعمالفلبني
783.084.0نعمنعمبولندا

96.096.0 – 897.0نعمنعمالربتغال
——7النعمقطر

786.784.4نعمنعمجمهوري كوريا
865.561.8نعمنعمجمهورية مولدوفا

——7نعمنعمرومانيا
774.070.0نعمنعماالتحاد الرويس

——8النعمرواندا
——8النعمسانت لوسيا

——8نعمنعمسان فنسنت وجزر غرينادين
——6النعمساموا

760.060.0نعمنعمسان مارينو
——3النعمسان تومي وبرينسيبي

——5نعمنعماململكة العربية السعودية
——5النعمالسنغال

669.965.8نعمنعمرصبيا
650.040.0نعمنعمسيشيل

——9نعمنعمسرياليون
——8نعمنعمسنغافورة
——8نعمنعمسلوفاكيا
993.194.5نعمنعمسلوفينيا
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كرايس وأحزمة األطفالمعدل/معدالت ارتداء حزام األمان املقدر

هل هناك قانون ركاب جميع املقاعد )٪(ركاب املقاعد الخلفية )٪(
وطني لكرايس وأحزمة 

األطفال

هل هناك قيود عىل 
جلوس األطفال يف 

املقاعد األمامية

هل يقوم قانون 
السالمة الخاص 

باألطفال عىل )العمر/
الوزن/ الطول(

فعالية إنفاذ قانون 
السالمة الخاص 
باألطفال )توافق 

املستجيبني(
)مقياس 10-1(

نسبة األطفال الذين 
يستخدمون كرايس 

وأحزمة األطفال

———الال——
—1—النعم——
—8نعمالنعم——
———الال——
———نعمال——
———الال0.263.8
412.3—الال12.658.4
———المستوى ما دون الوطني——
———نعمال——
———الال——
—6نعمنعمنعم5.045.0
———نعمال——
—3نعمنعمنعم——
———الال——
—1—نعمنعم—1.0
———الال——

—7نعمنعمنعم82.095.8
92.0 – 996.0نعمنعمنعم90.096.0
——نعمنعمنعم——
———الال——

—2نعمالنعم10.050.0
—6نعمنعمنعم94.4 – 95.6—
—5نعمالنعم——
———الال——
———الال——

—2نعمنعمنعم—10.0
———الال——

——نعمنعمنعم—65.0
——نعمالنعمط——
———نعمال——

88.0 – 889.0نعمنعمنعم59.080.0
85.0 – 888.0نعمنعمنعم77.094.8
———نعمال——

———الال19.469.9
550نعمنعمنعم—17.5
—7نعمنعمنعم——

21.0 – 651.0نعمنعمنعم—24.0
———الال——
———الال——
—8نعمالنعم——
———الال——
—7نعمالنعم5.060.0
———نعمال——
—2—نعمنعم——
———الال——
218.0نعمنعمنعم3.155.6
—4—النعم2.030.0
—6—نعمنعم——
—8نعمالنعم——
—8نعمنعمنعم——

994.0نعمالنعم66.284.0
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فاعلية إنفاذ قانون حزام قانون حزام األمانالبلد/املنطقة
األمان )توافق
املستجيبني(

)مؤرش 0 - 10(

معدل/معدالت ارتداء حزام األمان املقدر

هل هناك قانون وطني 
ألحزمة األمان

هل يطبق القانون 
عىل الركاب يف املقاعد 

األمامية والخلفية

ركاب املقاعد األمامية )٪(السائقني فقط )٪(

————الجزر سليامن
————الالصومال

233.031.0نعمنعمجنوب أفريقيا
990.390.5نعمنعمإسبانيا

——8النعمرسيالنكا
——8النعمالسودان
880.080.0نعمنعمسورينام

——6النعمسوازيلند
898.098.0نعمنعمالسويد
91.0 – 92.0—8نعمنعمسويرسا

——3نعمنعمطاجيكستان
658.054.0النعمتايلند

660.060.0نعمنعمجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
——2نعمنعمتيمور ليشتي

——7نعمنعمتوغو
————التونغا

795.095.0النعمترينيداد وتوباغو
——2النعمزتونس
243.635.9نعمنعمتركيا

——10نعمنعمتركمنستان
——3نعمنعمأوغندا

——10النعماإلمارات العربية املتحدة

—نعمنعماململكة املتحدة
90٪ )بريطانيا العظمى(، 

98٪ )آيرلندا الشاملية(
95٪ )بريطانيا العظمى(، 

98٪ )آيرلندا الشاملية(
——6النعمجمهورية تنزانيا املتحدة

87.084.0—النعمالواليات املتحدة األمريكية
662.456.2نعمنعمأوروغواي

——9نعمنعمأوزبكستان
————الفانواتو

——6النعمفييت نام
——7نعمنعمالضفة الغربية وقطاع غزة

——2النعماليمن
——8نعمنعمزامبيا

——8النعمزمبابوي

يطبق القانون عىل األطفال الذين تقل أعامرهم عن سنتني. أ 
األطفال الجالسون يف املقاعد األمامية والذين تقل أعامرهم عن خمس سنوات يجب أن يتم تقييد حركتهم بشكل مناسب. ب 

فقط يف بنغالور ج 
يطبق فقط داخل املدينة د 

عىل الطرق الرسيعة. ٪ أقل عىل الطرق األخرى. هـ 
يطلب فقط عىل الطرق التي ميكن قيادة املركبات عليها برسعة تتجاوز حدود الرسعة. و 

يطبق القانون خارج املناطق الحرضية فقط. ز 
يطبق القانون عىل ركاب املقاعد الخلفية خارج املناطق الحرضية فقط. ح 

مطبق اعتباراً من 5 كانون الثاين/يناير، 2015. ط 
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كرايس وأحزمة األطفالمعدل/معدالت ارتداء حزام األمان املقدر

هل هناك قانون ركاب جميع املقاعد )٪(ركاب املقاعد الخلفية )٪(
وطني لكرايس وأحزمة 

األطفال

هل هناك قيود عىل 
جلوس األطفال يف 

املقاعد األمامية

هل يقوم قانون 
السالمة الخاص 

باألطفال عىل )العمر/
الوزن/ الطول(

فعالية إنفاذ قانون 
السالمة الخاص 
باألطفال )توافق 

املستجيبني(
)مقياس 10-1(

نسبة األطفال الذين 
يستخدمون كرايس 

وأحزمة األطفال

———الال——
———نعمال——
———الال——

888.0نعمنعمنعم80.688.3
———الال——
———نعمال——
—5نعمالنعم——
———الال——

796.0نعمالنعم84.097.0
—7نعمالنعم—72.0
———الال——
———الال——

———نعمال—10.0
—2نعمنعمنعم——
———الال——
———الال——
—4نعمنعمنعم——
———نعمال——
—3نعمنعمنعم——
———نعمنعم——
———الال——
———نعمال——

88٪ )بريطانيا العظمى(، 
95٪ )آيرلندا الشاملية(

98٪ )آيرلندا الشاملية(
——نعمنعمنعم

———الال——
91.0—نعمالنعم70.086.0
428.0نعمنعمنعم31.556.3
———نعمال——
———الال——
———الال——
—6نعمالنعم——
———الال——
—6نعمنعمنعم——
———الال——
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الجدول أ 8

قوانني الهواتف الجوالة حسب البلد/املنطقة

هل يوجد ترشيعات حول استخدام البلد/املنطقة
الهاتف الجوال أثناء القيادة

هل يوجد بيانات حول استخدام هل يطبق القانون عىل
الهاتف الجوال أثناء القيادة استخدام الهواتف املحمولة 

باليد
استخدام الهواتف
غري املحمولة باليد

ال——الأفغانستان
الالنعمنعمألبانيا

نعمنعمنعمنعمالجزائر
الالنعمنعمأندورا
الالنعمنعمأنغوال

ال——الأنتيغوا وباربودا
نعمنعمنعمنعماألرجنتني

نعمأالنعمنعمأرمينيا
نعمالنعمنعمأسرتاليا
نعمأالنعمنعمالنمسا

الالنعمنعمأذربيجان
ال——الجزر البهاما

نعمأالنعمنعمالبحرين
ال——البنغالديش
ال——البربادوس
الالنعمنعمبيالروس

الالنعمنعمبلجيكا
ال——البيليز
النعمنعمنعمبنن

نعمالنعمنعمبوتان
ال——البوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

نعمأالنعمنعمالبوسنة والهرسك
نعمالنعمنعمبوتسوانا
نعمأالنعمنعمالربازيل
نعمالنعمنعمبلغاريا

الالنعمنعمبوركينا فاسو
نعمالنعمنعمكابو فريدي

الالنعمنعمكمبوديا
الالنعمنعمالكامريون

نعمالنعمنعمكندا
النعمنعمنعمجهورية أفريقيا الوسطى

النعمنعمنعمتشاد
نعمالنعمنعمتشييل
نعمالنعمنعمالصني

الالنعمنعمكولومبيا
النعمنعمنعمالكونغو

ال——الجزر كوك
الالنعمنعمكوستا ريكا

النعمنعمنعمكوت ديفوار
نعمالنعمنعمكرواتيا

النعمنعمنعمكوبا
الالنعمنعمقربص

نعمالنعمنعمجمهورية التشيك
ال——الجمهورية الكونغو الدميقراطية

الالنعمنعمالدامنرك
ال——الجيبويت

ال——الدومينيكا
الالنعمنعمالجمهورية الدومينيكية

نعمالنعمنعماإلكوادور
الالنعمنعممرص

النعمنعمنعمالسلفادور
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هل يوجد ترشيعات حول استخدام البلد/املنطقة
الهاتف الجوال أثناء القيادة

هل يوجد بيانات حول استخدام هل يطبق القانون عىل
الهاتف الجوال أثناء القيادة استخدام الهواتف املحمولة 

باليد
استخدام الهواتف
غري املحمولة باليد

نعمالنعمنعمإريرتيا
الالنعمنعمإستونيا
نعمنعمنعمنعمإثيوبيا
نعم——الفيجي
نعمالنعمنعمفنلندا
نعمالنعمنعمفرنسا
النعمنعمنعمغابون
الالنعمنعمغامبيا

نعمالنعمنعمجورجيا
نعمأالنعمنعمأملانيا
النعمنعمنعمغانا

نعمأالنعمنعماليونان
نعمالنعمنعمغواتيامال

الالنعمنعمغينيا
ال——الغينيا بيساو

نعمالنعمنعمغيانا
نعمالالنعمهندوراس

الالنعمنعمهنغاريا
نعمالنعمنعمآيسلندا

النعمنعمنعمالهند
نعمالالنعمإندونيسيا

النعمنعمنعمإيران )جمهورية –اإلسالمية(
النعمنعمنعمالعراق
نعمالنعمنعمآيرلندا

الالنعمنعمإرسائيل
نعمأالنعمنعمإيطاليا

نعم——الجامايكا
نعمالنعمنعماليابان
نعمأالنعمنعماألردن

نعمالنعمنعمكازاخستان
ال——الكينيا

ال——الكرييباس
الالنعمنعمالكويت

الالنعمنعمقرغيزستان
النعمنعمنعمجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

الالنعمنعمالتفيا
النعمنعمنعملبنان

ال——الليسوتو
ال——الليربيا
نعمالالنعمليبيا

نعمالنعمنعمليتوانيا
نعمالنعمنعملكسمربغ
الالنعمنعممدغشقر

الالنعمنعمماالوي
نعمأالنعمنعمماليزيا

نعمالنعمنعمملديف
الالنعمنعممايل

نعمأالنعمنعممالطا
ال——الجزر مارشال

—نعمنعمنعمموريتانيا
النعمنعمنعمموريشيوس

الالالالاملكسيك
ال——مستوى ما دون الوطنيميكرونيزيا )واليات – املوحدة(

ال——الموناكو
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هل يوجد ترشيعات حول استخدام البلد/املنطقة
الهاتف الجوال أثناء القيادة

هل يوجد بيانات حول استخدام هل يطبق القانون عىل
الهاتف الجوال أثناء القيادة استخدام الهواتف املحمولة 

باليد
استخدام الهواتف
غري املحمولة باليد

نعمأالنعمنعممنغوليا
نعمنعمنعمنعمالجبل األسود

نعمأالنعمنعماملغرب
الالنعمنعمموزمبيق

ال——الميامنار
الالنعمنعمناميبيا
———النيبال

نعمالنعمنعمهولندا
نعمالنعمنعمنيوزيلندا
نعمالنعمنعمنيكاراغوا

النعمنعمنعمالنيجر
نعمنعمنعمنعمنيجرييا
الالنعمنعمالرنويج

نعمالنعمنعمعامن
النعمنعمنعمبباكستان

ال——الباالو
النعمالنعمبنام

ال——البابوا غينيا الجديدة
النعمنعمنعمباراغواي

الالنعمنعمبريو
نعم——الالفلبني
نعمأالنعمنعمبولندا

الالنعمنعمالربتغال
نعمالنعمنعمقطر

نعمالنعمنعمجمهوري كوريا
الالنعمنعمجمهورية مولدوفا

الالنعمنعمرومانيا
نعمالنعمنعماالتحاد الرويس

ال——الرواندا
النعمنعمنعمسانت لوسيا

ال——السان فنسنت وجزر غرينادين
نعمالنعمنعمساموا

الالنعمنعمسان مارينو
الالنعمنعمسان تومي وبرينسيبي

الالنعمنعماململكة العربية السعودية
النعمنعمنعمالسنغال

الالنعمنعمرصبيا
نعمأالنعمنعمسيشيل

نعمالالنعمسرياليون
الالنعمنعمسنغافورة
نعمالنعمنعمسلوفاكيا
الالنعمنعمسلوفينيا

ال——الجزر سليامن
ال——الالصومال

نعمأالنعمنعمجنوب أفريقيا
نعمالنعمنعمإسبانيا

الالنعمنعمرسيالنكا
النعمنعمنعمالسودان
الالنعمنعمسورينام

الالنعمنعمسوازيلند
الالالنعمالسويد
نعمالنعمنعمسويرسا

الالنعمنعمطاجيكستان
الالنعمنعمتايلند
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هل يوجد ترشيعات حول استخدام البلد/املنطقة
الهاتف الجوال أثناء القيادة

هل يوجد بيانات حول استخدام هل يطبق القانون عىل
الهاتف الجوال أثناء القيادة استخدام الهواتف املحمولة 

باليد
استخدام الهواتف
غري املحمولة باليد

ً نعمالنعمنعمجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
الالنعمنعمتيمور ليشتي

النعمنعمنعمتوغو
ال——التونغا

الالنعمنعمترينيداد وتوباغو
الالنعمنعمتونس
النعمنعمنعمتركيا

نعمأنعمنعمنعمتركمنستان
الالنعمنعمأوغندا

نعمالنعمنعماإلمارات العربية املتحدة
نعمالنعمنعماململكة املتحدة

ال——الجمهورية تنزانيا املتحدة
نعمأالالجنعمالواليات املتحدة األمريكية

نعمالنعمنعمأوروغواي
النعمنعمنعمأوزبكستان

ال——الفانواتو
ال——الفييت نام

الالنعمنعمالضفة الغربية وقطاع غزة
الالنعمنعماليمن
الالنعمنعمزامبيا

الالنعمنعمزميبابوي

بعض الدراسات املحددة فقط. أ 
يطبق فقط عند القيادة عىل الطرق الرسيعة. ب 

تحظر معظم الواليات كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة. ج 
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الجدول أ 9

إدارة واسرتاتيجيات وأهداف السالمة عىل الطرق حسب البلد/املنطقة

وظائف املؤسسة الرائدةاملؤسسة الرائدةالبلد/املنطقة

هل املؤسسة الرائدة هل هناك مؤسسة رائدة
ممولة

هل هناك مراقبة وتقييمهل هناك ترشيعاتهل هناك تنسيق

النعمنعمنعمنعمأفغانستان
نعمنعمنعمنعمنعمألبانيا

نعمنعمنعمنعمنعمالجزائر
نعمنعمنعمنعمنعمأندورا
نعمنعمالنعمنعمأنغوال

نعمنعمنعمنعمنعمأنتيغوا وباربودا
نعمنعمنعمالنعماألرجنتني

نعمنعمنعمنعمنعمأرمينيا
نعمالنعمنعمنعمأسرتاليا
نعمنعمنعمنعمنعمالنمسا

نعمنعمنعمنعمنعمأذربيجان
نعمنعمنعمنعمنعمجزر البهاما

نعمنعمنعمالنعمالبحرين
نعمنعمنعمالنعمبنغالديش
نعمنعمنعمنعمنعمبربادوس
نعمنعمنعمالنعمبيالروس

الالنعمالنعمبلجيكا
نعمنعمنعمالنعمبيليز
نعمنعمنعمنعمنعمبنن

نعمنعمنعمنعمنعمبوتان
نعمنعمنعمنعمنعمبوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

نعمنعمنعمنعمنعمالبوسنة والهرسك
نعمنعمنعمنعمنعمبوتسوانا
نعمنعمنعمنعمنعمالربازيل
نعمنعمالالنعمبلغاريا

نعمنعمنعمنعمنعمبوركينا فاسو
نعمنعمنعمنعمنعمكابو فريدي

نعمنعمنعمنعمنعمكمبوديا
نعمنعمنعمنعمنعمالكامريون

نعمنعمنعمنعمنعمكندا
نعمنعمنعمنعمنعمجهورية أفريقيا الوسطى

النعمنعمنعمنعمتشاد
النعمنعمالنعمتشييل
النعمنعمنعمنعمالصني

نعمنعمنعمنعمنعمكولومبيا
————الالكونغو

نعمنعمنعمنعمنعمجزر كوك
نعمنعمنعمالنعمكوستا ريكا

نعمنعمنعمنعمنعمكوت ديفوار
————الكرواتيا

نعمنعمنعمالنعمكوبا
نعمنعمنعمنعمنعمقربص

النعمنعمالنعمجمهورية التشيك
نعمنعمنعمنعمنعمجمهورية الكونغو الدميقراطية

————الالدامنرك
————الجيبويت

نعمنعمنعمالنعمدومينيكا
————الالجمهورية الدومينيكية

نعمنعمنعمنعمنعماإلكوادور
نعمنعمنعمالنعممرص

نعمنعمنعمنعمنعمالسلفادور
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أهداف السالمة عىل الطرقاسرتاتيجيات السالمة عىل الطرق

هل هناك اسرتاتيجية وطنية 
للسالمة عىل الطرق

اإلصابات غري املميتةاإلصابات املميتةهل االسرتاتيجية ممولة

———ال
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
—نعمجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
———ال

النعمكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمغري ممولةنعم
نعمنعمجزئياًنعم
———ال

نعمنعمكلياًنعم
الالغري ممولةنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
النعمكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
——جزئياًنعم
نعمنعم—نعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
الالجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمكلياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
الالجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
———ال
———ال
———ال
———ال

النعمغري ممولةنعم
نعمنعمجزئياًنعم
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وظائف املؤسسة الرائدةاملؤسسة الرائدةالبلد/املنطقة

هل املؤسسة الرائدة هل هناك مؤسسة رائدة
ممولة

هل هناك مراقبة وتقييمهل هناك ترشيعاتهل هناك تنسيق

نعمنعمنعمنعمنعمإريرتيا
الالنعمنعمنعمإستونيا
الالنعمنعمنعمإثيوبيا
نعمنعمنعمنعمنعمفيجي
النعمنعمنعمنعمفنلندا
نعمنعمنعمنعمنعمفرنسا
نعمنعمنعم—نعمغابون
الالنعمالنعمغامبيا

نعمنعمنعمنعمنعمجورجيا
النعمنعمنعمنعمأملانيا
نعمنعمنعمنعمنعمغانا

نعمنعمنعمالنعماليونان
نعمنعمنعمنعمنعمغواتيامال

النعمنعمنعمنعمغينيا
النعمنعمالنعمغينيا بيساو

نعمنعمنعمنعمنعمغيانا
نعمنعمنعمنعمنعمهندوراس

————الهنغاريا
نعمنعمنعمنعمنعمآيسلندا

نعمنعمنعمنعمنعمالهند
الالنعمنعمنعمإندونيسيا

نعمنعمنعمالنعمإيران )جمهورية –اإلسالمية(
نعمنعمنعمالنعمالعراق
النعمنعمنعمنعمآيرلندا

نعمنعمنعمنعمنعمإرسائيل
نعمنعمنعمنعمنعمإيطاليا

النعمنعمنعمنعمجامايكا
الالالنعمنعماليابان
نعمنعمنعمالنعماألردن

نعمنعمنعمنعمنعمكازاخستان
نعمنعمنعمنعمنعمكينيا

النعمنعمالنعمكرييباس
نعمنعمنعمنعمنعمالكويت

نعمنعمنعمنعمنعمقرغيزستان
نعمنعمنعمنعمنعمجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

نعمنعمنعمالنعمالتفيا
————اللبنان

نعمنعمنعمنعمنعمليسوتو
————الليربيا
نعمنعمنعمالنعمليبيا

نعمنعمنعمنعمنعمليتوانيا
نعمنعمنعمنعمنعملكسمربغ
نعمنعمنعمنعمنعممدغشقر

نعمنعمنعمنعمنعمماالوي
نعمنعمنعمنعمنعمماليزيا

النعمنعمالنعمملديف
نعمنعمنعمنعمنعممايل

نعمنعمنعمنعمنعممالطا
نعمنعمنعمنعمنعمجزر مارشال

نعمنعمنعمنعمنعمموريتانيا
نعمنعمنعمنعمنعمموريشيوس

————الاملكسيك
————الميكرونيزيا )واليات – املوحدة(
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أهداف السالمة عىل الطرقاسرتاتيجيات السالمة عىل الطرق

هل هناك اسرتاتيجية وطنية 
للسالمة عىل الطرق

اإلصابات غري املميتةاإلصابات املميتةهل االسرتاتيجية ممولة

نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمغري ممولةنعم
———ال

النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
——جزئياًنعم
النعمغري ممولةنعم
النعمجزئياًنعم
———ال

النعمجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
الالجزئياًنعم
النعمكلياًنعم
النعمجزئياًنعم
الالجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
النعمكلياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمكلياًنعم
النعمكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمكلياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
الالغري ممولةنعم
نعمنعمجزئياًنعم
————
نعمنعمغري ممولةنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
النعمكلياًنعم
———ال

نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
النعمجزئياًنعم
———ال
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وظائف املؤسسة الرائدةاملؤسسة الرائدةالبلد/املنطقة

هل املؤسسة الرائدة هل هناك مؤسسة رائدة
ممولة

هل هناك مراقبة وتقييمهل هناك ترشيعاتهل هناك تنسيق

الالنعمنعمنعمموناكو
نعمنعمنعمنعمنعممنغوليا

نعمنعمنعمنعمنعمالجبل األسود
نعمنعمنعمنعمنعماملغرب

نعمنعمنعمالنعمموزمبيق
نعمنعمنعمالنعمميامنار
نعمالنعمنعمنعمناميبيا
نعمنعمنعمنعمنعمنيبال

نعمنعمنعمنعمنعمهولندا
نعمنعمنعمنعمنعمنيوزيلندا
الالالالنعمنيكاراغوا

نعمنعمنعمنعمنعمالنيجر
نعمنعمنعمنعمنعمنيجرييا
نعمنعمنعمنعمنعمالرنويج

نعمنعمنعمنعمنعمعامن
الالالالنعمباكستان

نعمنعمنعمنعمنعمباالو
نعمنعمنعمنعمنعمبنام

نعمنعمنعمنعمنعمبابوا غينيا الجديدة
نعمنعمنعمالنعمباراغواي

نعمنعمنعمنعمنعمبريو
نعمنعمنعمنعمنعمالفلبني
نعمنعمنعمنعمنعمبولندا

نعمنعمنعمنعمنعمالربتغال
نعمنعمنعمنعمنعمقطر

نعمنعمنعمنعمنعمجمهوري كوريا
النعمنعمالنعمجمهورية مولدوفا

النعمنعمالنعمرومانيا
نعمنعمنعمنعمنعماالتحاد الرويس

نعمنعمنعمنعمنعمرواندا
نعمنعمنعمنعمنعمسانت لوسيا

نعمنعمنعمنعمنعمسان فنسنت وجزر غرينادين
النعمنعمنعمنعمساموا

نعمنعمنعمالنعمسان مارينو
نعمنعمنعمنعمنعمسان تومي وبرينسيبي

نعمنعمنعمنعمنعماململكة العربية السعودية
نعمنعمنعمنعمنعمالسنغال

نعمالنعمالنعمرصبيا
نعمنعمنعمنعمنعمسيشيل

نعمنعمنعمالنعمسرياليون
نعمنعمنعمنعمنعمسنغافورة
الالنعمنعمنعمسلوفاكيا
نعمنعمنعمنعمنعمسلوفينيا

نعمنعمنعمالنعمجزر سليامن
نعمنعمنعمنعمنعمالصومال

نعمنعمنعمنعمنعمجنوب أفريقيا
نعمنعمنعمنعمنعمإسبانيا

النعمنعمالنعمرسيالنكا
نعمنعمنعمالنعمالسودان
————السورينام

نعمنعمنعمنعمنعمسوازيلند
نعمنعمنعمنعمنعمالسويد
نعمنعمنعمنعمنعمسويرسا

نعمنعمنعمنعمنعمطاجيكستان
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أهداف السالمة عىل الطرقاسرتاتيجيات السالمة عىل الطرق

هل هناك اسرتاتيجية وطنية 
للسالمة عىل الطرق

اإلصابات غري املميتةاإلصابات املميتةهل االسرتاتيجية ممولة

———ال
نعمنعمغري ممولةنعم
نعمنعمجزئياًنعم
الالكلياًنعم
النعمغري ممولةنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمكلياًنعم
النعمغري ممولةنعم
نعمنعمغري ممولةنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
———ال
———ال

نعمنعمغري ممولةنعم
———ال

نعمنعمجزئياًنعم
———ال

نعمنعمكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمغري ممولةنعم
نعمنعمكلياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
النعمغري ممولةنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
———ال
———ال

الالجزئياًنعم
الالكلياًنعم
———ال

الالكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
———ال

الالجزئياًنعم
نعمنعمغري ممولةنعم
الالجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
نعمالغري ممولةنعم
———ال

نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمكلياًنعم
———ال

نعمنعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
———ال

نعمنعمجزئياًنعم
الالجزئياًنعم
الالجزئياًنعم



314

وظائف املؤسسة الرائدةاملؤسسة الرائدةالبلد/املنطقة

هل املؤسسة الرائدة هل هناك مؤسسة رائدة
ممولة

هل هناك مراقبة وتقييمهل هناك ترشيعاتهل هناك تنسيق

نعمنعمنعمنعمنعمتايلند
نعمنعمنعمنعمنعمجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً

نعمنعمنعمنعمنعمتيمور ليشتي
الالالالنعمتوغو
نعمنعمنعمنعمنعمتونغا

النعمنعمنعمنعمترينيداد وتوباغو
نعمالنعمنعمنعمتونس
نعمنعمنعمنعمنعمتركيا

نعمنعمنعمنعمنعمتركمنستان
نعمنعمنعمنعمنعمأوغندا

نعمنعمنعمنعمنعماإلمارات العربية املتحدة
نعمنعمنعمنعمنعماململكة املتحدة

————الجمهورية تنزانيا املتحدة
نعمنعمنعمنعمنعمالواليات املتحدة األمريكية

نعمنعمنعمنعمنعمأوروغواي
نعمنعمنعمنعمنعمأوزبكستان

نعمنعمنعمنعمنعمفانواتو
نعمنعمنعمنعمنعمفييت نام

نعمنعمنعمنعمنعمالضفة الغربية وقطاع غزة
————الاليمن
نعمنعمنعمنعمنعمزامبيا

نعمنعمنعمالنعمزميبابوي
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أهداف السالمة عىل الطرقاسرتاتيجيات السالمة عىل الطرق

هل هناك اسرتاتيجية وطنية 
للسالمة عىل الطرق

اإلصابات غري املميتةاإلصابات املميتةهل االسرتاتيجية ممولة

النعمجزئياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
الالجزئياًنعم
———ال

الالجزئياًنعم
———ال

الالجزئياًنعم
النعمجزئياًنعم
الالكلياًنعم
———ال

—نعمكلياًنعم
نعمنعمجزئياًنعم
———ال

نعمنعمكلياًنعم
النعمجزئياًنعم
الالجزئياًنعم
———ال

النعمجزئياًنعم
الالغري ممولةنعم
الالغري ممولةنعم
نعمنعمكلياًنعم
———ال
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الجدول أ 10

حركة تنقل أكرث أماناً حسب البلد/املنطقة

هل هناك عمليات تدقيق هل هناك سياسات املركباتالبلد/املنطقة

عدد املركبات 
املسجلة

تشجع امليش وركوب 
الدراجات الهوائية

تشجع االستثامر يف 
املواصالت العامة

تفصل مستخدمي 
الطريق املعرضني 

للخطر عن حركة املرور 
الرسيعة

عىل الطرق 
الجديدة

عىل الطرق 
القامئة

النعمالالال357 655أفغانستان
نعمنعممستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطنينعم956 445ألبانيا

نعمنعمالنعمال539 308 7الجزائر
نعمنعموطنينعممستوى ما دون الوطني394 76أندورا
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم530 581أنغوال

نعمنعمالالال989 29أنتيغوا وباربودا
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعممستوى ما دون الوطني241 120 23األرجنتني

نعمنعمالنعمال—أرمينيا
نعمنعموطنينعمنعم596 180 17أسرتاليا
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم971 384 6النمسا

نعمالمستوى ما دون الوطنيالال936 135 1أذربيجان
نعمنعمالالال388 144جزر البهاما

نعمنعمالنعمال155 545البحرين
نعمنعمالنعمال566 088 2بنغالديش
النعموطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني118 112بربادوس
نعمنعموطنينعمال442 900 3بيالروس

نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم767 993 6بلجيكا
نعمنعمالالمستوى ما دون الوطني—بيليز
نعمنعموطنينعمال914 34بنن

الالالنعمنعم173 68بوتان
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم743 206 1بوليفيا )دولة – املتعددة القوميات(

نعمنعممستوى ما دون الوطنيالمستوى ما دون الوطني200 881البوسنة والهرسك
نعمالمستوى ما دون الوطنيالمستوى ما دون الوطني793 520بوتسوانا
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم729 600 81الربازيل
نعمنعموطنينعمنعم771 502 3بلغاريا

نعمالالالال903 545 1بوركينا فاسو
نعمنعمالالال690 56كابو فريدي

نعمنعمالالال569 457 2كمبوديا
نعمنعمالالال—الكامريون

نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم270 366 22كندا
النعمالالال475 37جهورية أفريقيا الوسطى

نعمنعموطنيالال120 622تشاد
نعمنعمالنعمنعم084 263 4تشييل
نعمنعموطنينعمنعم212 138 250الصني

نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمال565 734 9كولومبيا
نعمنعمالالال438 110الكونغو

النعمالالال453 12جزر كوك
نعمنعموطنيالمستوى ما دون الوطني341 759 1كوستا ريكا

نعمنعمالالال071 594كوت ديفوار
نعمنعموطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني370 869 1كرواتيا

نعمالالنعمال155 628كوبا
نعمنعموطنينعمنعم068 644قربص

نعمنعموطنينعمنعم730 689 7جمهورية التشيك
النعمالنعمال000 350جمهورية الكونغو الدميقراطية

نعمنعمالالنعم147 911 2الدامنرك
الالالالال—جيبويت

الالالالال620 24دومينيكا
النعمالالال773 215 3الجمهورية الدومينيكية

نعمنعموطنيمستوى ما دون الوطنينعم206 721 1اإلكوادور
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معايري املركبات

نظام الكرتوين للتحكم تصادمات جانبيةتصادمات أماميةمثبتات حزام األمانأحزمة أمان
بالثبات

كرايس األطفالحامية املشاة

الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال
الالالالالالال

الالال¹ال****نعم***نعمنعم
الالالالالالال

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال

نعمالالنعمنعمنعمنعم
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال

نعمالنعمنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال

الالالنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
الالالالالالال
الالالالالالال
الالالالالالال

الالنعمنعمنعمنعمنعم
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هل هناك عمليات تدقيق هل هناك سياسات املركباتالبلد/املنطقة

عدد املركبات 
املسجلة

تشجع امليش وركوب 
الدراجات الهوائية

تشجع االستثامر يف 
املواصالت العامة

تفصل مستخدمي 
الطريق املعرضني 

للخطر عن حركة املرور 
الرسيعة

عىل الطرق 
الجديدة

عىل الطرق 
القامئة

نعمنعمالالال954 037 7مرص
نعمنعمالمستوى ما دون الوطنيال972 817السلفادور

نعمنعموطنينعمنعم319 70 أإريرتيا
نعمنعموطنينعمنعم975 763إستونيا
نعمنعممستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطنيال244 478 بإثيوبيا
نعمنعمالنعممستوى ما دون الوطني535 86فيجي
نعمنعموطنينعمنعم216 862 5فنلندا
نعمنعموطنينعمنعم103 792 42فرنسا
——الالال000 195غابون
النعمالالال471 54 جغامبيا

نعمنعممستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني649 951جورجيا
نعمنعموطنينعمنعم000 391 52أملانيا
نعمنعموطنينعمال080 532 1غانا

نعمنعموطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني423 035 8اليونان
الالمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني925 562 2غواتيامال

النعمالنعمال943 33غينيا
نعمنعمالالال239 62 دغينيا بيساو

النعمالالال694 15غيانا
النعمالمستوى ما دون الوطنيال050 378 1هندوراس

نعمنعموطنينعمنعم599 690 3هنغاريا
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم949 245آيسلندا

النعممستوى ما دون الوطنينعمنعم578 490 159الهند
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم132 211 104إندونيسيا

نعمالمستوى ما دون الوطنينعممستوى ما دون الوطني457 866 26هـإيران )جمهورية - اإلسالمية(
النعمالنعمنعم041 515 4العراق
نعمنعممستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطنينعم557 482 2آيرلندا

نعمنعموطنينعمنعم513 850 2إرسائيل
نعمنعموطنيمستوى ما دون الوطنينعم218 269 51إيطاليا

نعمنعمالنعمنعم239 518جامايكا
نعمالوطنينعمنعم312 377 91 واليابان
نعمنعمالنعمال754 263 1األردن

نعمنعمالنعمنعم487 926 3كازاخستان
نعمنعمالالال972 011 2كينيا

نعمنعمالنعمنعم452 3كرييباس
نعمنعمالنعمال416 841 1الكويت

نعمنعموطنيالال187 958قرغيزستان
النعمالمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني481 439 1جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

نعمنعموطنيالال469 826التفيا
نعمنعمالالال011 680 1لبنان

نعمالمستوى ما دون الوطنيالال997 122ليسوتو
نعمنعمالنعمال075 085 1ليربيا
—نعم—نعمال497 553 3ليبيا

نعمنعموطنينعمنعم496 984 1ليتوانيا
نعمنعموطنينعمنعم245 431لكسمربغ
نعمنعممستوى ما دون الوطنيالال576 219مدغشقر

النعمالالال416 437 زماالوي
نعمنعموطنينعممستوى ما دون الوطني256 819 23ماليزيا

الالالمستوى ما دون الوطنيال412 61ملديف
نعمنعموطنيالال828 289مايل

نعمنعمالالال960 322مالطا
نعمنعمالالال116 2جزر مارشال

نعمنعمالنعمال190 416موريتانيا
نعمنعمالنعمال495 443موريشيوس
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هل هناك عمليات تدقيق هل هناك سياسات املركباتالبلد/املنطقة
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الرسيعة

عىل الطرق 
الجديدة

عىل الطرق 
القامئة

نعمالالمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني913 005 35املكسيك
الالالالال337 8ميكرونيزيا )واليات – املوحدة(

نعمنعمالنعمنعم055 41موناكو
النعمالنعممستوى ما دون الوطني064 675منغوليا

نعمالوطنينعممستوى ما دون الوطني229 201الجبل األسود
نعمنعموطنينعمنعم421 286 3املغرب

الالالالال336 542موزمبيق
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمال112 310 4ميامنار
نعمنعمالالال583 280ناميبيا
النعمالالال911 178 1نيبال

نعمنعموطنينعمنعم273 612 9هولندا
نعمنعموطنينعمنعم066 250 3نيوزيلندا
نعمنعموطنينعممستوى ما دون الوطني731 566نيكاراغوا

نعمالالنعمال600 315النيجر
نعمنعموطنينعمنعم446 791 5نيجرييا
نعمنعموطنينعمنعم885 671 3الرنويج

نعمنعممستوى ما دون الوطنينعممستوى ما دون الوطني996 082 1عامن
النعمالمستوى ما دون الوطنيال437 080 9باكستان

نعمنعمالالال102 7باالو
———نعمال669 004 1بنام

الالالالال297 94بابوا غينيا الجديدة
نعمنعمالالال469 227 1باراغواي

الالالمستوى ما دون الوطنينعم114 264 4بريو
نعمنعموطنينعمنعم038 690 7الفلبني
نعمنعموطنينعمنعم717 875 24بولندا

نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم856 056 6الربتغال
نعمنعموطنينعمنعم878 647قطر

نعمنعموطنينعمنعم619 150 23جمهوري كوريا
نعمنعموطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني785 706جمهورية مولدوفا

نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم085 985 5رومانيا
نعمنعممستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني163 616 50االتحاد الرويس

نعمنعمالالال411 107رواندا
الالالالال569 1سانت لوسيا

نعمنعمالالال368 28سان فنسنت وجزر غرينادين
نعمنعمالالال449 17ساموا

نعمنعموطنيالمستوى ما دون الوطني606 54سان مارينو
الالالالال—سان تومي وبرينسيبي

نعمنعمالنعممستوى ما دون الوطني216 599 6اململكة العربية السعودية
نعمالالنعمال910 401السنغال

الالوطنينعمال035 130 2رصبيا
نعمنعممستوى ما دون الوطنيالمستوى ما دون الوطني606 18سيشيل

الالالنعمال802 68سرياليون
نعمنعمالنعمنعم170 974سنغافورة
نعمنعموطنينعمنعم939 622 2سلوفاكيا
نعمنعموطنينعمنعم704 395 1سلوفينيا

الالالالال000 45جزر سليامن
الالالالال457 59الصومال

نعمنعموطنينعمال923 909 9جنوب أفريقيا
نعمنعموطنينعمنعم105 616 32إسبانيا

الالالالال678 203 5رسيالنكا
نعمنعممستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني974 320السودان
نعمنعموطنينعمال161 207سورينام
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تشجع االستثامر يف 
املواصالت العامة

تفصل مستخدمي 
الطريق املعرضني 

للخطر عن حركة املرور 
الرسيعة

عىل الطرق 
الجديدة

عىل الطرق 
القامئة

نعمنعمالالال103 180سوازيلند
نعمنعموطنينعمنعم952 755 5السويد
نعمنعموطنينعمنعم642 693 5سويرسا

نعمنعمالمستوى ما دون الوطنيال548 411طاجيكستان
الالالنعمال977 476 32تايلند

نعمنعموطنينعمنعم339 403جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
نعمنعمالالال553 63 حتيمور ليشتي

الالمستوى ما دون الوطنينعمال111 58توغو
نعمنعمالالنعم154 8تونغا

النعمالالال—ترينيداد وتوباغو
الالالنعمال339 735 1تونس
نعمنعمالنعممستوى ما دون الوطني447 939 17تركيا

نعمنعموطنينعمنعم874 847تركمنستان
نعمنعموطنيالنعم425 228 1أوغندا

نعمنعممستوى ما دون الوطنينعممستوى ما دون الوطني894 674 2اإلمارات العربية املتحدة
نعمنعممستوى ما دون الوطنينعمنعم650 582 35اململكة املتحدة

نعمنعموطنيالال786 509 1جمهورية تنزانيا املتحدة
الالالنعمنعم362 043 265الواليات املتحدة األمريكية

نعمنعممستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطنيمستوى ما دون الوطني836 991 1أوروغواي
نعمنعمالالال—أوزبكستان

نعمنعموطنينعمنعم000 14فانواتو
نعمنعموطنينعممستوى ما دون الوطني841 790 40فييت نام

نعمنعمالالال818 233الضفة الغربية وقطاع غزة
نعمنعمالنعمال890 201 1اليمن
نعمنعمالنعمنعم532 534زامبيا

النعموطنيالال129 927زمبابوي

الربع الثاين، 2014. أ 
حسب التقويم اإلثيويب. ب 

بيانات من 2005 إىل 2013. ج 

بيانات من 2011 إىل 2014. د 
حسب التقويم اإليراين. هـ 

بيانات اعتباراً من نيسان/أبريل 2013. و 
حتى حزيران/يونيو 2014. ز 

بيانات من 2006 إىل 2013. ح 

القانون AIS-98, 99 حول حامية الركاب من التصادمات األمامية والجانبية غري مطبقة بعد، لكن هناك التزام بتطبيقها عىل الطرازات الجديدة اعتباراً من 1 ترشين األول/أكتوبر 2017 وعىل جميع السيارات املوجودة بحلول 1 ترشين األول/أكتوبر 2019.  *
إلزامية للسيارات املصنعة وفقاً للترشيعات األمريكية – بالنسبة للسيارات األوروبية ال يوجد متطلبات باستثناء أنظمة التحكم اإللكرتونية بالثبات.  **

للطرازات الجديدة فقط.  ***
للطرازات الجديدة اعتباراً من 2018.  ****
إلزامي اعتباراً من متوز/يوليو 2015.  1

سيصبح الترشيع إلزامياً اعتباراً من 2020.  2
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