
المتحدة سالمة المرور والتحديات المرتبطة بعقد عمل األمم

2020-2011للسالمة المرورية 

تلجنة النقل واللوجستيا

20اجتماع الدورة 
كيمبنسكيعّمان، فندق 

2019ديسمبر / كانون األول9-10

من جدول األعمال 6البند 

الدكتور المهندس يعرب بدر

تياتالمستشار اإلقليمي للنقل واللوجس

إدارة التكامل والتنمية االقتصادية

2019ديسمبر / كانون أول10الثالثاء، 
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ربيةوضع السالمة المرورية في البلدان الع-أوالا 
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ترتيب البلدان العربية حسب تقارير البلدان إلى منظمة الصحة 

2016العالمية للعدد اإلجمالي لوفيات المرور عام 
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ية للعدد ترتيب البلدان العربية حسب تقدير منظمة الصحة العالم

2016اإلجمالي لوفيات المرور عام 
وفاة64,661: المجموع

Top 5 = 43379 Fatalities= 67%
Sudan

Saudi Arabia

Egypt

Iraq

Morocco
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ل  ترتيب البلدان العربية حسب تقدير منظمة الصحة العالمية لمعد

2016ألف نسمة عام 100وفيّات المرور لكل 
19.24متوسط الدول العربية المشمولة  

World Average: 18.2
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تطور أعداد وفيات المرور

2016، 2013، 2010في البلدان العربية القابلة للمقارنة ألعوام 

Country

WHO Estimated 
death 2010

WHO Estimated 
Deaths 2013

WHO Modelled 
number of road 
traffic  deaths for 
2016

WHO Estimated 
Death Evolution 
2010-2016

WHO Estimated 
Death Evolution 
2013-2016

Egypt 10,721 10,466 9287 -13% -11%

Iraq 9,962 6,826 7686 -23% 13%

Jordan 1,414 1,913 2306 63% 21%

Kuwait 452 629 715 58% 14%

Lebanon 942 1,088 1090 16% 0%

Mauritania 970 952 1064 10% 12%

Morocco 5,759 6,870 6917 20% 1%

Oman 845 924 713 -16% -23%

Qatar 247 330 239 -3% -28%

Saudi Arabia 6,800 7,898 9311 37% 18%

Sudan 10,935 9,221 10178 -7% 10%

Tunisia 1,974 2,679 2595 31% -3%

UAE 956 1,021 1678 76% 64%

Palestine 131 241 252 92% 5%

TOTAL 52,108 51,058 54031 4% 6%



ا  عربيةإدارة السالمة المرورية وبياناتها في البلدان ال-ثانيا



مجلس أعلى للسالمة المرورية

برئاسة رئيس الوزراء

الهيئة القيادية الوطنية

إلدارة السالمة المرورية

مجلس استشاري للسالمة المرورية

(الجهات المحلية المعنية)

اللجنة الفنية للسالمة المرورية

برئاسة الوزير المختص

المرصد الوطني

للسالمة المرورية
مؤسسات البحث العلمي 

في مجال السالمة المرورية

الهيكلية العامة االفتراضيةتذكير ب

للنظام الوطني إلدارة السالمة المرورية

ةجهات معنية  إقليمية ودولي

دليل اإلسكوا اإلرشادي المقترح حول أنظمة إدارة السالمة على الطرق: للتفاصيل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guidlines_for_the_establishment_of_national_systems_on_road_safety_arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guidlines_for_the_establishment_of_national_systems_on_road_safety_arabic.pdf
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وضع إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية

حسب نتائج مسح اإلسكوا وجامعة القديس يوسف 
(2018نوفمبر / تشرين الثاني-أغسطس /آب)

البلد

مجلس أعلى للسالمة 

المرورية

لجنة فنية للسالمة

المرورية

هيئة قيادية 

ةاستراتيجية وطنيمرصد وطنيحكومية

نعمالالالالاألردن

اإلمارات العربية المتحدة

البحرين

النعمالنعمالتونس

الالالنعمنعمالجمهورية العربية السورية

نعمنعمالسودان

الالالنعمالالعراق

نعمالالالنعمُعمان

نعمالالالنعمدولة فلسطين

نعمنعمنعمنعمالقطر

نعمالالالالالكويت

الالنعمنعمنعملبنان

ليبيا

مصر

نعمالنعمنعمنعمالمغرب

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

اليمن

66327اإلجمالي
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وضع بيانات السالمة المرورية في البلدان العربية

حسب نتائج مسح اإلسكوا وجامعة القديس يوسف 
(2018نوفمبر / تشرين الثاني-أغسطس /آب)
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األولويات اإلقليمية إلدارة السالمة المرورية في البلدان العربية
حسب توصيات ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية، 

.بالتعاون مع المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للسالمة المرورية

2018تشرين الثاني نوفمبر 28-27بيروت،  

الدعم الدولياألولوياتالمكونات

ط االستراتيجيات الوطنية وخط1

العمل

ئة القيادية نفيذ أو تفعيل األنظمة الوطنية إلدارة السالمة المرورية، بما في ذلك الهيت1.

الوطنية وآليات التنسيق

في حال عدم وجود لجنة وطنية للسالمة المرورية، تطوير عالقات العمل بين2.

.المعنييّن بالسالمة المرورية في الوزارات المختلفة

تطوير وتنفيذ خطط العمل3.

العملخططوتعديلتحديث4.

(والخاصالعامالقطاعينبينالشراكاتأي)الوطنيالمستوىعلىالشراكات5.

االسكوا

مشروع دعم النقل األوروبي المتوسطي

البنك الدولي

البنك اإلسالمي للتنمية

(أي االتحاد األوروبي)الممارسات الجيدة من مناطق أخرى 

ألمم المتحدة ذات الصلة بالسالمة المروريةلاالنضمام إلى ستة اتفاقيات 1.تعزيز اإلطار التنظيمي2

تطبيق ستة اتفاقيات لألمم المتحدة ذات الصلة بالسالمة المرورية2.

االسكوا، ولجنة األمم المتحدة ألوروبا، : الدعم الفني من

(.والمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

مشروع دعم النقل األوروبي المتوسطي

البنك الدولي

البنك اإلسالمي للتنمية

االتحاد الدولي للنقل على الطرق

ورية، بدء التعاون بين المعنيين بالسجالت المدنيّة ذات الصلة بالسالمة المر1.بيانات السالمة المرورية3

وقطاعات النقل والشرطة والداخلية والصحة

سجالت )ير تعزيز السجالت األساسية مثل السيارات والسائقين وتطبيق قانون الس2.

(مخالفات السير

على )الوطنية النظر في إنشاء مرصد إقليمي يقوم بتنسيق وتسهيل تحسين البيانات3.

(سبيل المثال التحقيق في الصدامات

االسكوا،

عالمي البنك الدولي، واالتحاد الدولي للسيارات، والمنتدى ال

للنقل

منظمة الصحة العالمية

مشروع دعم النقل األوروبي المتوسطي

االتحاد الدولي للنقل على الطرق

االتحاد العربي للنقل البري

عضاءتسهيل تبادل المعرفة بين الخبراء واألكاديميين ومعاهد البحوث والدول األ1.التشبيك والشراكات4

دعم تحديد مصادر التمويل2.

االسكوا



ا  لسالمة العام لألمم المتحدة حول تحسين ااألمينمذكّرة -ثالثا

على الطرق في العالم
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.الم مذكرة األمين العام لألمم المتحدة حول تحسين السالمة على الطرق في الع

للجمعية العامة74الدورة 
https://undocs.org/ar/A/74/304

ل لم يلحظ تحّسن ملموس في تحقيق أهداف عقد عم-

.2020-2011األمم المتحدة للسالمة المرورية 

ا لوف- يات صدامات المرور هي السبب الرئيسي حاليا

(سنة29-5)األطفال وصغار البالغين 

من أهداف التنمية 3.6لن يتأتى تحقيق الهدف -

ليغة تخفيض عدد الوفيات واإلصابات الب)المستدامة 

الناجمة عن صدامات المرور إلى النصف بحلول 

2020)

من 2030النظر في تمديد الموعد المستهدف إلى -

.خالل المنتدى المناسب

https://undocs.org/ar/A/74/304
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للجمعية العامة حول 74مذكرة األمين العام لألمم المتحدة في الدورة 

.تحسين السالمة على الطرق في العالم

:التوصيات إلى الدول األعضاء

أجلمنالحكومةمستوياتأعلىعلىالسياسيةالقيادةتوفير(أ)

ؤولةالمسوالوزاراتالقطاعاتبينوالمنسقالمشتركالعملضمان

والداخلية؛والتعليمالتحتيةوالبنىوالنقلالصحةعن

اآلمنالمشيتدعمالنُُظمفيتغييراتإلجراءاألولويةإعطاء(ب)

نالصعيديعلىالعامالنقلواستخدامالهوائيةالدراجاتوركوب

الوطني؛ودونالوطني

فيذلكفيبماالقرارات،جميعفياآلمنالنظامنَهجتعزيز(ج)

المةالسمواصفاتوتحديدالنقلوتخطيطاألراضياستخداممجال

األداءمؤشراتوفيالنقل،وخدماتالمركباتأساطيلشراءعند

السياساتفيوللطرق،التحتيةالبنىاستثماراتفيللسالمةالرئيسية

ة؛التجاريوالمركباتالعامللنقلاآلمنالتشغيلتحفزالتي

األدنىحدالتستوفيالالتيالجديدةالمركباتبيععلىالقضاء(د)

المعاييرمنيعادلهاماأوالمتحدةلألممالسالمةمتطلباتمن

زويدتأجلمنالتصنيفلعالماتاإللزامياالستخدامودعمالوطنية،

المركبات؛سالمةعنموثوقةبمعلوماتالمستهلكين

السالمةمتقييمجالفيالقدراتلبناءالكافيةالمواردتخصيص(ه)

إدراجبللطرقالتحتيةبالبنىالنهوضاالقتضاء،وعندالمرورية،

اآلمن؛النظاممبادئ

لقةالمتعالدوليةالقانونيةالمتحدةاألممصكوكإلىاالنضمام(و)

االتفاقيات؛تلكتنفيذوتعزيزالمروريةبالسالمة

هودجتعزيزطريقعنذلكفيبماالبيانات،نوعيهتحسين(ز)

مندخالتالتوبفعاليةالمروريةالسالمةبإدارةالمتعلقةالبياناتجمع

عنناجمةالواالقتصاديةواالجتماعيةالصحيةواآلثارالتكاليفحيث

المرور؛صدامات

أنبشالخامسالعالميالمرحليالتقريرإعدادفيالمشاركة(ح)

الطرق؛علىالسالمة

المةللساالستئمانيالمتحدةاألممصندوقفيماليا  المساهمة(ط)

األخرى؛التمويلآلياتفيأوالمرورية

المةالسبشأنالثالثالعالميالوزاريالمؤتمرفيالمشاركة(ي)

عقدأهدافتحقيقفيالمحرزالتقدماستعراضأجلمنالطرقعلى

المستدامةالتنميةوأهدافالطرقعلىالسالمةأجلمنالعمل

ألعضاءاللدولالفرصةوإتاحةالمرورية،بالسالمةالمتصلةوغاياتها

بما،2030عامبحلولاألهدافتحقيقُسبُلمناقشةفيلالستمرار

العامالقطاعينمنالمواردتعبئةخاللمناالقتضاء،حسبذلك،في

لسالمةباالمتعلقةاإلجراءاتلدعمالخيرية،التبرعاتمثلوالخاص،

المرورية؛

تهادورفيالعامةالجمعيةإلىالمسائلهذهعنتقريرتقديم(ك)

.والسبعينالسادسة

(ترجمة غير رسميّة)



ا  وريةللسالمة المراالستئمانيصندوق األمم المتحدة -رابعا
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للسالمة المروريةاالستئمانيصندوق األمم المتحدة 
http://www.unece.org/unrsf/about-the-fund.html

ل أنشئ بهدف مساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخ-

على وضع نظم وطنيّة فعالة للحد من عدد الوفيات

.واإلصابات الناجمة عن صدامات المرور

ساهمت اإلسكوا في صياغة الوثائق التأسيسية -

.للصندوق

/ نيسان 12اإلطالق الرسمي في نيويورك بتاريخ -

.2018أبريل 

2018أغسطس / آب10–9االجتماعات التأسيسية -

وق تم انتخاب اإلسكوا لرئاسة اللجنة اإلدارية للصند-

لمدة سنتين، بشخص مدير إدارة التكامل والتنمية

.االقتصادية محمد مختار محّمد الحسن

فترة تّم إطالق الدعوة القتراح مشاريع للتمويل خالل ال-

ديسمبر / كانون أول4أكتوبر و/ تشرين أول9بين 

2019  .

http://www.unece.org/unrsf/call-for-proposals.html

الهيكلية اإلدارية للصندوق

http://www.unece.org/unrsf/about-the-fund.html
http://www.unece.org/unrsf/call-for-proposals.html
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يةللسالمة المروراالستئمانيصندوق األمم المتحدة 
2019إعالن استدراج مقترحات مشاريع لتحسين السالمة المرورية لعام 

http://www.unece.org/unrsf/call-for-proposals.html

لدول األعضاء تم توجيه بريد الكتروني إلى جميع المنسقين الوطنيّين في وزارات النقل والداخليّة في ا-

.2019تشرين أول أكتوبر 14بتاريخ 

ضة تم توجيه رسائل من األمينة التنفيذية إلى وزراء النقل والداخليّة في الدول األعضاء منخف-

.2019أكتوبر / تشرين أول31ومتوسطة الدخل بتاريخ 

.2019أكتوبر / تشرين أول25تمت المشاركة في االجتماع الفيديو مع إدارة الصندوق بتاريخ -

.األردن، تونس، فلسطين، لبنان، المغرب، موريتانيا: تم استالم مقترحات مشاريع من -

.العراق، سورية، موريتانيا: تم استالم طلبات منفصلة غير قابلة للتمويل من-

:تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المشاريع وتقديم المساعدة للبلدان-

إدارة التكامل والتنمية االقتصادية-

إدارة اإلحصاء-

، عضو البروفيسور رمزي سالمة، أمين سر المجلس الوطني للسالمة المرورية في لبنان-

.للسالمة المروريةاالستئمانيالمجلس االستشاري لصندوق األمم المتحدة 

2019/ 4/12و 2019/ 11/ 8اجتماعات للتنسيق والمتابعة بين 5تم عقد -

http://www.unece.org/unrsf/call-for-proposals.html
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للسالمة المروريةاالستئمانيصندوق األمم المتحدة 
2019ديسمبر / كانون األول4المشاريع التي رفعت من قبل اإلسكوا ضمن مدة التقديم المنتهية بتاريخ 

http://www.unece.org/unrsf/call-for-proposals.html

:مشاريع وطنيّة4

Country Project Title Funding 
Requested
(1000 USD)

Jordan Reducing road deaths and injuries in Jordan 267

Lebanon Innovative Campaigns to Raise Awareness and change 
behaviors for Road Safety in Lebanon.

246

Palestine Road Safety at Most Dangerous Rated Schools in Palestine 337

Tunisia Transformative Action for Safe Motorcycle in Tunisia. 317

مشروع إقليمي من قبل اإلسكوا

ESCWA Improving and Harmonizing Road Safety Data in the Arab region 
(Pilot implementation in Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco)

400

2020فبراير / شباط14اجتماع اللجنة اإلدارية، : إعالن النتائج

http://www.unece.org/unrsf/call-for-proposals.html


ا  ريةالمؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسالمة المرو–خامسا
2020فبراير / شباط20-19ستوكهولم، السويد، 
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المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسالمة المرورية
2020فبراير / شباط20-19ستوكهولم، السويد، 

المؤتمر الوزاري العالمي األول للسالمة المرورية-

2009نوفمبر / تشرين الثاني20-19موسكو، 

2020-2011إطالق عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية -

المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للسالمة المرورية-

2015نوفمبر / تشرين الثاني19-18برازيليا، 

دور تنسيقي لإلسكوا مع ممثلي البلدان األعضاء-

إعالن برازيليا

للجنة النقل في اإلسكوا، 16عرض في الدورة -

2015نوفمبر / تشرين الثاني24-23القاهرة 

المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسالمة المرورية-

2020فبراير / شباط20-19ستوكهولم، 

تنسيق بين الحكومة السويدية ومنظمة الصّحة العالمية-

الدعوات من وزير النقل السويدي إلى وزراء النقل والداخليّة-

قل نموا  يمكن الحصول على تمويل لمشاركة ممثل واحد من كل بلد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان األ-

Roadsafety2020@who.int

https://www.roadsafetysweden.com/programme/preliminary-programme/20-february2/

mailto:Roadsafety2020@who.int
https://www.roadsafetysweden.com/programme/preliminary-programme/20-february2/


ا  التوصيات–سادسا
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ا  التوصيات-سادسا

لأجمنالطرقعلىالسالمةإدارةأنظمةحولاإلرشادياإلسكوادليلمناالستفادة1.

كفيلةساتسياوضععلىقادرةالمرورية،السالمةإلدارةوطنيةنُُظمتفعيلأوإنشاء

.فيذهاتنومتابعةالعملوخططاالستراتيجياتووضعالمروريةالسالمةبتحسين

المروريةالمةللساالستئمانيالمتحدةاألممصندوقيُتيحهاالتيالفرصمناالستفادة2.

دانالبلفيالمروريةالسالمةتحسينفيتسهمالتيالمشاريعتمويلأجلمن

إلدارةليميةاإلقلألولوياتووفقا  اإلسكوامعبالتنسيقالدخلوالمتوسطةالمنخفضة

.2020-2019للفترةالعربيةالبلدانفيالمروريةالسالمة

يفاإلسكوا،فياألعضاءللدولالتابعةوالداخلية،النقلوزاراتمشاركةأهمية3.

فيعقدهالمقررالطرقعلىالسالمةبشأنثالثالالعالميالوزاريالمؤتمر

تنسيقفياإلسكوادورمنواالستفادة،2020فبراير/شباط20و19يوَميستوكهولم

.المؤتمرفياألعضاءالدولمشاركة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guidlines_for_the_establishment_of_national_systems_on_road_safety_arabic.pdf
https://www.unece.org/unrsf/home.html
https://www.roadsafetysweden.com/
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