
سات محّددات إمكانّية إقامة شراكات مع الصناديق والمؤسّ 

بيانات التمويلّية اإلقليمّية والدولّية بهدف االرتقاء ب

دوق األمم مثال صن: ومؤّشرات النقل في المنطقة العربّية

المّتحدة االئتماني للسالمة المرورّية

رمزي سالمه

أمين سّر المجلس الوطني للسالمة المرورّية

رئاسة مجلس الوزراء

الجمهورّية اللبنانّية

بيروت–اإلسكوا 

2019سبتمبر /أيلول18



المة ما هو صندوق األمم المّتحدة االئتماني للس

المرورّية؟

هو صندوق متعّدد األطراف

ممّول من هبات طوعّية

 بموجب قرار من الجمعّية 2018أنشئ في العام ،
العمومّية لألمم المّتحدة،

 ّد جان بمبادرة من رئيس اإلتحاد الدولي للسيارات، السي
تودت

 يهدف إلى دعم جهود الدول والمنظمات من أجل تطبيق
تها خطة عقد العمل من أجل السالمة المرورّية التي اعتمد

وتحقيق أهداف التنمية 2010األمم المّتحدة في العام 
المستدامة ذات العالقة بالسالمة المرورّية



الموارد الحالّية للصندوق

ماليين دوالر أميركي5حوالى : من دول أعضاء

حوالى مليون دوالر أميركي: من االّتحاد األوروبي

ماليين دوالر أميركي6حوالى : من القطاع الخاص

الطموح

القريبالمستقبلفيدوالرمليون700تأمين•

التمويلمصادرتنويع•

الخاصالقطاعمنمساهماتعلىاألساسياإلّتكال•



(1)حكامة الصندوق 
 المجلس اًلستشاري-أّوًلا:

:عضوّيته◦
 ممّثلو منّظمات األمم المّتحدة الشريكة في الصندوق

ممّثلو دول مناطق لجان األمم المّتحدة االقتصادّية واالجتماعّية

ممّثلو الجهات المانحة، ومنها الشركات التجارّية

ممّثلو جهات أكاديمّية ومنّظمات أهلّية

عنّية تأمين أوسع قدر من التوافق بين مختلف الجهات الم: دوره◦
حول التوّجهات االستراتيجّية للصندوق

:مهّماته األساسّية◦
تحديد التوّجهات االستراتيجّية وأولويات الدعم

اقتراح شروط ومعايير قبول مشاريع الدعم

تحديد آليات المتابعة والتقييم



(2)حكامة الصندوق 
 ا مجلس اإلدارة–ثانيا

عضويته:
ممّثلو اللجان اإلقليمّية اإلقتصادّية واإلجتماعّية◦

ممّثالن لمنظمات األمم المّتحدة األعضاء في الصندوق◦

ممثالن للدول المانحة◦

ممثالن للمانحين من القطاع الخاص◦

ممّثل لبنوك التنمية المتعّددة األطراف◦

ممّثل للمجتمع المدني◦

صالحياته األساسّية:
الشروط إتخاذ قرارات التمويل بناء على التوّجهات االستراتيجّية و◦

والمعايير التي يحّددها المجلس االستشاري

اإلشراف على عمل سكرتاريا الصندوق◦



(3)حكامة الصندوق 

ا • السكرتاريا–ثالثا

مسؤولياتها•

ة تحضير اجتماعات المجلس االستشاري ومجلس اإلدار•

ومتابعة مقّرراتهما

السعي لتأمين الموارد المالّية•

راف تنظيم الدعوات إلى تقديم مقترحات المشاريع واإلش•

على تقييم المشاريع المقترحة

متابعة تنفيذ المشاريع المدعومة•

ي تحضير التقارير عن أداء الصندوق والمشاريع الت•

يدعمها



(4)حكامة الصندوق 

ا • إدارة حسابات الصندوق–رابعا

مسؤولّياتها•

تلّقي مساهمات الجهات المانحة•

تحويل األموال إلى الجهات المسؤولة عن المشاريع •

المدعومة

متابعة حسابات المشاريع المدعومة•

تقديم التقارير الدورّية حول مالّية الصندوق•



المشاريع التجريبّية المدعومة

جة عن تطوير بيانات الوفيات النات: منّظمة الصحة العالمّية

$200،000: الصدامات المرورّية في السنغال وساحل العاج

المة تعزيز اإلطار القانوني للس: منّظمة الصّحة العالمّية

$145،000: المرورّية في مصر والباكستان

الباسيفيكلجنة األمم المّتحدة االقتصادّية واالجتماعّية آلسيا و  :

$200،000: تعزيز إدارة السرعة على الطرق في الفيليبين

اراغوي، التخطيط المدني الصديق للطفل في الب: اليونيسيف

$200،000: والفيليبين، وأفريقيا الجنوبّية

صميم تعميم ت: برنامج األمم المّتحدة للمستوطنات البشرّية

$200،000: الشوارع اآلمنة في أثيوبيا



أولوّيات المنطقة العربّية

لسالمة بناء على توصيات ورشة العمل اإلقليمّية حول إدارة ا

:2018المرورّية في البلدان العربّية، اإلسكوا، نوفمبر 

مة المرورّيةتفعيل هيئات قيادّية وطنّية للسال/دعم تأسيس

 إنشاء مرصد إقليمي للسالمة المرورّية ودعم إنشاء

ة لرسم سياسات وخطط ومشاريع وأنشطمراصد وطنّية 

قائمة على معطيات موثوقة

ل دعم الهيئات القيادّية الوطنّية إليجاد مصادر تموي

مستدامة



من أين تؤكل الكتف؟

األمم كيف يستفاد من التمويل المتاح في إطار صندوق
المّتحدة اإلئتماني للسالمة المرورّية؟

 سلطة على أعلى مستويات الإرادة سياسّية اإلعالن عن
ةعن النّية للتصّدي لمآسي الصدامات المروريّ 

 القناعة الراسخة بضرورة إنشاء مرصد اإلعالن عن
للسالمة المرورّية وطني ومرصد إقليمي 

 ة بالعمل على دعم الجهود الوطنيّ الطلب إلى اإلسكوا
اصد لتطوير سياسات السالمة المرورّية وإلنشاء المر

ي إطار للسالمة المرورّية فاإلقليمي والمرصد الوطنّية 
تطوير إحصاءات النقل أو خالفه



ومن المستحسن

مساهمة الدول العربّية القادرة في موارد الصندوق ،

ة المرورّية تعبيًرا عن مصداقّية التزامها بتعزيز السالم

على الصعيد العالمي

 رّية المروللسالمة إنشاء مرصد إقليمي تبّني فكرة

وتنسيق األنشطة اآليلة إلى ذلك معودعم إنشائه، 

اإلسكوا



:العنكبوتّيةالشبكةعلىالصندوقعنوان

http://www.unece.org/unrstf/home.html

UN Road safetyTrust Fund

شكًرا على استماعكم

http://www.unece.org/unrstf/home.html

