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 موجـز 

أهميته  وتبيّن    ،المروريةالمرصد العربي المتكامل للسالمة  مشروع إنشاء  تقدم هذه الوثيقة نبذة عن  
السالمة المرورية في الدول العربية. وتحدد موقع المرصد ضمن المشاريع    بيانات وإدارة  م ظ  في ظل حالة ن  

الخصوص  المرورية   وال  ،الدولية في هذا  للسالمة  المتحدة  األمم  تشرح  ثم    ،2030-2021سيما عقد عمل 
ئه.  إلنشا(  اإلسكوالجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية )دعم  وأسباب  قليمي  الحاجة إليه على النطاق اإل

 . ئه نشا خارطة طريق مفصلة إل واألهداف الرئيسية للمرصد، ومهامه الرئيسية،  الوثيقة  تحدد  كما

والنظر    علم باستنتاجاتها الولجنة النقل واللوجستيات مدعوة إلى إبداء الرأي بمضمون الوثيقة وإحاطة  
 بتوصياتها. 
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 ة ـ مقدم

 سيما   ال   ،العامةتهديداً عالمياً للصحة  المرور    صدامات تمثل الوفيات واإلصابات الخطرة الناجمة عن   -1
حالة وفاة لكل    19.2بلغ  المرور    صدامات معدل الوفيات بسبب    تشير التقديرات إلى أنّ في المنطقة العربية، حيث  

ألف    100حالة وفاة لكل    18.2المتوسط العالمي البالغ    أعلى من . وهذا المعدل  2016ألف نسمة في عام    100
 .(1) ( نسمةألف   100 حالة وفاة لكل  5.9)  روبي،وتحاد األ اال ل في ج  مما س  أضعاف  3بأكثر من و  ،نسمة

قد تبيّن  و.  المرورصدامات  العربية آليات مختلفة للتصدي ألعباء  الدول  تستخدم  الوضع المقلق،    هذا  إزاء -2
 الصادر    جمع بياناتها في الدول األعضاء،  آليةحالة إدارة السالمة المرورية ولاإلسكوا  الذي أجرته  مسح  في ال

يوضح  ما  بين بلدان المنطقة،  قابلية المقارنة    ومن   بيانات ال دقة    تحّد منالتي  الثغرات  من    ، عدد 2018في عام  
الكبير   سبب  لعدد وفيات  بين    التفاوت  العالمية  الصحة  التي    صدامات تقديرات منظمة  التقديرات  المرور وبين 

بنسبة   العالمية  الصحة  منظمة  تقديرات  في  األعداد  تزيد  إذ  للبلدان،  الرسمية  التقارير  المائة   80تصدرها   .  في 
ً من ناحية،   فأنشأت بلدان بعض ،  ةالسالمة المروريإدارة  وضع مؤسسات  في  من بلد إلى آخر،    ،أظهر المسح تباينا

أّن  إلى  المسح    أشار ،  ومن ناحية أخرى  اً من هذه المؤسسات. المؤسسات لهذه الغاية، ولم تنشئ بلدان أخرى أيّ 
المستخدمة أثناء التحقيق    الرقمية  االستمارات على    ،المرور  صدامات   بيانات   في جمع  ، يعتمدانبلدين عربيين فقط  

ولكن  لصداما  موقعفي   تعتمد  ،  ال  أو  الورقية  االستمارات  على  البيانات  جمع  في  تقتصر  إما  األخرى   البلدان 
 ، األمر ،  في البلد السالمة المرورية    إجراء تشخيص سليم لواقع تعيق  وهذه الثغرات  .  أي استمارة موحدة أصالً 

 لتقدم  ل  السليم   الدقيق  ويحول دون الرصد   ،السالمة المروريةلتعزيز    ما يعّسر تحديد التدخالت الفعالة وتطبيقها 
المستدامة   وتبعاتها، وال   المرور  صدامات الحد من  في   التنمية  أهداف  تنفيذ مقصد  ينص   6- 3سيما مدى   الذي 
 . (2) 2020تخفيف العدد اإلجمالي لوفيات المرور بمقدار النصف بحلول عام على  

 خلفية المشروع -أوالا 

 المرورية  للسالمة  إقليمي مرصد إنشاء أهمية  -ألف

سياسات واستراتيجيات  وتطبيق    وضعفي  البلدان    دعم  إلى للسالمة المرورية  رمي المرصد اإلقليمي  ي -3
موثوقة  البيانات  العلى    يرتكز  معّمق ، تبدأ بتشخيص  وخطط عمل قائمة على األدلة لتحسين السالمة المرورية

. وال يتوفر هذا التشخيص األولوية، واألهداف، ورصد األداءدقيقة لتحديد المشاكل وعوامل الخطر، ومجاالت  الو
عناصر شرطة المرور،    عّدهاالتي ي  صدامات المرور  ل  المحاضر الورقية لجمع ومعالجة    المتبعة   اآللية التقليدية من  
ارة  اإلش   بد من وال المرور.    صدام المسؤوليات القانونية بين المتورطين في    عيتوز تحديد    على  بطبيعتها  ترّكزو

مراصد االتساق بين اليدعم ولكنه وطنية،  المراصد العن   غني ال ي    للسالمة المرورية  إقليمي مرصد إلى أن إنشاء 

 

األردن، واإلمارات  وهي:    ،2018الصحة العالمية لسنة    ة تقرير منظم للبلدان العربية الواردة في المعدالت    حساب هذه  جرى  (1)

المتحدة، وتونس،   العربية  السورية،  ووالبحرين،  العربية  والجمهورية  القمر،  وجزر  والعراق،  ووالسودان،  وجيبوتي،  الجزائر،  الصومال، 

 .فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمندولة  وع مان، و

،  2020آب/أغسطس    31بتاريخ    299/74عية العامة لألمم المتحدة رقم  تم تمديد فترة الوصول إلى هذا الهدف بموجب قرار الجم (2)

 . 2030والقاضي بتمديد عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية حتى عام 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
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الوطنية  تخدم الغايات  و،  مثلىالتجارب  الدروس والمن    دة مستم    ،معايير موحدة  بمساعدتها على اعتماد وطنية  ال

 . واإلقليمية والعالمية

التي فرضها  الظروف الراهنة    أكبر في   أهميةللسالمة المرورية    إقليمي مشروع إنشاء مرصد    ويكتسب  -4
وضع  من  المرور إلى تمكين الحكومات    صدامات ، حيث سيؤدي تحسين موثوقية بيانات  19-د يوباء كوفتفشي  

الصحية المناسبة على سلم األولويات  المشكلة في مكانتها  الموارد   ، هذه  لدى تخصيص   .  فتأخذها في االعتبار 
الدراجات  و  الهوائية   ركوب الدراجات والمشي  مثل    ، لإلى هيمنة بعض أنماط التنق    19- د يكوف  وباء انتشار    أدى   وقد 

 دمجها  رصدها والمرور التي يجب    صدامات جديدة من    أنواع ظهور  ساهم في  ، ما  (السكوتر)  النارية الخفيفة 
 المناسبة. البيانات  باستخدام في تحليل السالمة المرورية 

المخصصةفي ظل  و -5 المالية  الموارد  المرصد    محدودية  العالم، سيكون  المرورية في  السالمة  لتحسين 
  غير الربحيةمؤسسات  الو  ،التمويلصناديق  و التنمية،  مصارف  )لجهات المانحة  ااإلقليمي بمثابة بوصلة لتوجيه  

ذلك المنطقة، مثل  نحو (  وغير  التدخل في  األكثر    أولويات  ً البلد  الذي  وللتمويل،    احتياجا التدخل  حجم ونوعية 
في المنطقة    مبادرات السالمة المرورية  لتبادل. كما سيمثل المرصد منصةً للبلدان  من التدخالت   وغير ذلكيحتاجه  
 . وهدر الموارد  تفادياً للتكرار بالشكل األمثل  ستفاد من الخبرات  حتى ي  

 اإلقليمية المماثلة  المبادرات -باء

،  التنفيذ والتشغيلمن حيث  متفاوتة    درجات وقد بلغت  ،  في العالم  إلنشاء مراصد إقليميةعدة    مبادرات   توجد  -6
والمرصد األوروبي للسالمة المرورية  ،  (IRTAD) المجموعة الدولية لتحليل بيانات السالمة المرورية    وتشمل: 

(ERSO)  ،األ المرورية  والمرصد  للسالمة  الالتينية،  (ARSO)فريقي  أمريكا  الكاريبي   منطقةو  ومرصد    البحر 
مبادرات   انطلقت   وقد .  (APRSO)ومرصد آسيا والمحيط الهادئ للسالمة المرورية  ،  (OISEVI)المرورية    للسالمة

،  مشابهةفضاء للتعاون بين البلدان المتجاورة التي تنتمي إلى بيئة    إيجاد أهمية  اإلقرار ب  منإنشاء هذه المراصد  
موحدة، تمثل    مية إقليصياغة بيانات ومؤشرات    تقّدم مساهمات جّمة في  قليمية للسالمة المرورية اإلمراصد  وبأن ال

أساسياً  العالمية    هات توج  ال  لصياغة   مفتاحاً  واألهداف  الغايات  مع  ينسجم  بما  المرورية  للسالمة  التي  اإلقليمية 
 األمم المتحدة ومؤسساتها.  تعتمدها 

فريقي للسالمة المرورية.  البلدان العربية في المرصد األبعض    اندرجت فقد    صعيد المنطقة العربية   وعلى  -7
  الذي قّدمهفني  الدعم  الوكذلك، استفادت بعض البلدان العربية التي تقع على حوض البحر األبيض المتوسط من  

النقل األور  المشروع  السالمة المرورية.  لمتوسطي  وبي  بيانات  اإلتحاد    أنشأ   كمامواءمة وتوحيد معايير جمع 
  . ولكن لم تسفر هذه المبادرات عن دعم واضح وفعال لسالمة المرور  لتجميعية االعربي للنقل البري قاعدة للبيانات  

 المرورية في المنطقة.  مبنية على األدلة لتحسين واقع السالمة  سياسات واستراتيجيات وخطط عمل  إلعداد وتطبيق

سيستفيد  -8 الصدد،  هذا  السابقة،    وفي  التجارب  خبرة  من  المرورية  للسالمة  المتكامل  العربي  المرصد 
 القائمة.  ليات للتنسيق مع هذه المبادرات آ إيجاد ، وسيعمل على استثناءوسيغطي جميع الدول العربية دون 

إلى أن    وتجدر  -9 ال يشكل أي تضارب،    الوقت   بنفس  إقليمي   أكثر من مرصد   فيبلد ما    شمولاإلشارة 
الدول    ل م  ش  ت   إذ  الوقت    في بعض  في  تاريخية    ذاته مرصدين  عوامل  جغرافينتيجة   إسبانيا    مثل )  مشتركة   ةأو 

https://www.itf-oecd.org/IRTAD
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/erso_en
https://www.ssatp.org/topics/african-road-safety-observatory
http://www.oisevi.com/
https://www.aprso.org/
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تعزز هذه العضوية التعاون  و،  (الوقت وروبي وإلى مرصد أمريكا الالتينية في نفس  التي تنتمي إلى المرصد األ 

 الدولي والتعلم المتبادل. 

 البلدان العربية  للسالمة المرورية في مرصد إقليمي متكامل  إلى الحاجة -جيم

العربية  قواسم مشتركة عديدة تجمع   -10 البلدان  عراف  العادات والتقاليد واأل ورب الجغرافي،  الق    مثل   ،بين 
 خلفيات   تتشابه، نسبياً، كما    ،ووحدة اللغة التي تؤثر في تقارب سلوك مستخدمي الطرق في هذه البلدان  ،المشتركة

 . لمركبات ومكوناتهاوالسير وا  قوانين المرور

،  ، بل له تاريخ عريقوليد الحاضرالتعاون اإلقليمي بين الدول العربية في قضايا السالمة المرورية    وليس  -11
تحت مظلة  أم  والداخلية(،    )النقلسواء تحت مظلة جامعة الدول العربية التي تتعاون من خالل مجالسها الوزارية  

م المتحدة تعمل على دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول العربية  اإلسكوا بصفتها لجنة إقليمية تابعة لألم
 تعزيز التكامل فيما بينها، وعلى تمثيل اهتمامات الدول األعضاء فيها على المستوى العالمي. على  األعضاء فيها، و 

 دعم اإلسكوا إلنشاء مرصد عربي متكامل للسالمة المرورية  مسوغات -دال

العامة   -12 الجمعية  المتحدة  تشدد  القرار  لألمم     2020  أغسطس ب/آ   31بتاريخ    A/RES/74/299من خالل 
ليةً استشارية لتيسير التعاون  آعلى دور فريق األمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السالمة المرورية بوصفه 

زيادة األنشطة  من أجل  به من عمل  تضطلع    ا اإلقليمية لألمم المتحدة لم  اللجان ذلك   في بما   ،الدولي في هذا المجال
 وطنية. و اسي، ومن أجل وضع غايات إقليمية السي االلتزام  وتعزيزالمتعلقة بالسالمة المرورية  

المؤتمر الوزاري الدولي  إعالن    األولى هي   ،صلةذاتي    وثيقتين أمميتينبتوصيات  سكوا  اإل  تسترشد و -13
لى تعزيز جهود  إ  17من خالل التوصية    ا والذي دع  إعالن ستوكهولممعروف باسم  ال  الثالث للسالمة المرورية 

بيانات السالمة  ل ويتطرق    ، ذي سبقت اإلشارة إليهال  A/RES/74/299  القرار والوثيقة الثانية هي    ،المراصد اإلقليمية
من القرار الدول األعضاء على تعزيز القدرة المؤسسية    14التوصية رقم  تشجع  المرورية في عدد من التوصيات.  

حليلها ونشرها  من خالل التدريب المناسب وبناء القدرات فيما يتعلق بالسالمة المرورية لجمع البيانات التفصيلية وت 
األدلة.   على  وقائمة  فعالة  سياسات  وتنفيذ  صياغة  أجل  التوصية و من  االقليمية    33  رقم  تطلب  اللجان   من 

بالسالمة   المتصلة  الغايات  تنفيذ  دعم  إلى  الرامية  تواصل األنشطة  أن  الصلة  ذات  المتحدة  األمم  وكل وكاالت 
من منظومة    35تطلب التوصية رقم    كما على نطاق المنظومة.    االتساق، مع ضمان  2030المرورية في خطة  

على طلبها، في سبيل تطبيق الغايات    األعضاء، بناءً الدول  ن تدعم  ذلك اللجان اإلقليمية، أ  في بما   ،األمم المتحدة
تعزيز الجهود الحالية حسب   على  من القرار   36التوصية رقم    تنص   ،وأخيراً الطوعية العالمية للسالمة المرورية.  

  مرورية ذلك جهود المراصد اإلقليمية للسالمة المرورية، من أجل مواءمة بيانات السالمة ال في االقتضاء، بما 
 جعلها متاحةً وقابلة للمقارنة. و

  2030-2021األمم المتحدة للسالمة المرورية    عمل  لعقد خطة العمل العالمية    مسودة  اإلشارة إلىوتجدر   -14
الخطة  حيث تنص مسودة    .سالف الذكر  299/74من القرار    4  رقم  تنفيذاً للتوصية  عدادهاإ التي تشارك اإلسكوا في  

من أجل مراقبة    استخدامهامصادر بيانات السالمة المرورية التي يمكن    المراصد اإلقليمية كإحدى   اعتماد   على
 . 2030-2021د وتقييم مخرجات عقد العمل الجدي

https://undocs.org/en/A/RES/74/299
https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/
https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/
https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
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لتطوير نظام النقل المتكامل    عمل اإلسكوالت السالمة المرورية أحد محاور  شك    لطالما ،  ومن ناحية أخرى -15

ً  يشمل والذي  ،2006  عام  منذ بين البلدان العربية  اتفاقية  و  ،بين الدول العربيةاإلسكوا للطرق الدولية  ةاتفاقي أيضا
في إطار أنشطة العقد األول من العمل من أجل السالمة  و  .العربية بين الدول    للسكك الحديدية الدوليةاإلسكوا  
  السالمة   لتحسين كإطار مفاهيمي    النظام اآلمن نهج    اعتماد ى  ل، بادرت اإلسكوا إلى الدعوة إ2020-2011المرورية  

إلدارة السالمة    الوطنيةسترشادي الذي وضعته حول إنشاء األنظمة  اإل  الدليل  ضمن  وذلك  العربية،  المنطقة  في
ذلك إنشاء هيئات قيادية وطنية وآليات تنسيق فعالة، باإلضافة إلى المراصد الوطنية للسالمة   في ، بما المرورية

السال تتناول  وشاملة  موثوقة  معلومات  إلى  باالستناد  التدخالت  وتنفيذ  صياغة  لضمان  الالزمة  مة  المرورية 
  الدورة السادسة عشرة للجنة النقل في اإلسكوا   في  سترشادياإل  الدليل  هذاتم اعتماد  و المرورية بجميع أبعادها.  

 . 2015قدت في القاهرة في عام التي ع  

في  و -16 المرورية  الدائمة    صلب السالمة  اإلسكوا  تابعت  .  والدورية أنشطة  تقرير اإلسكوا  وقد     تقديم 
عن الوضع السنوي للسالمة المرورية في الدول األعضاء كجزء من جدول أعمال عدة دورات سنوية للجنة النقل  

  ضمنمؤشرات السالمة المرورية    كما أدرجت (.  21،  20،  19،  18واللوجستيات )على سبيل المثال، الدورات  
ن   تنفيذ  ظ  سمات منصة   شبكات ومرافق النقل  م المعلومات الجغرافية التي تعمل اإلسكوا على تطويرها لمتابعة 

 . في البلدان العربية 

  28و  27  يومي ورشة عمل إقليمية حول إدارة السالمة المرورية في الدول العربية في بيروت    ن ّظمت   وقد  -17
بدعم من المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للسالمة المرورية، السيد جان   2018نوفمبر  تشرين الثاني/ 

باعتماد األولويات اإلقليمية إلدارة  تمت الورشة  تود، وبالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا. واخت  
، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية والدروس المستفادة من التجارب العالمية  2020-2019السالمة المرورية،  

من    ،ت ق ممثلو البلدان األعضاء على مجموعة من األولويابيانات السالمة المرورية، تواف    وبالنسبة إلىالمختلفة.  
  البيانات الوطنية  موثوقية   ويعّززينسق    التي تدعو إلى النظر في إنشاء مرصد إقليمي   3.3  األولوية رقم ضمنها  
 . صدامات اللية التحقيق في آتحسين من  انطالقاً 

 المرورية  للسالمة متكامل  عربي  مرصد   إنشاء مشروعل  األعضاء الدول دعم -هاء

ن    رغبتها في أعربت الدول األعضاء في اإلسكوا عن   -18 م معلومات السالمة المرورية الوطنية  ظ  تحسين 
حيث    من  العديد   خالل واللوجستيات،  النقل  لجنة  العربية  سلط  جلسات  الدول  من  المسؤولين   الضوء  كبار 
المرورية على   للسالمة  المقلق  المنطقة  الوضع  ل،  في  السعي  المجتمع    دعم العلى  ل  و حصلوعلى ضرورة  من 
 . الدولي

بمتابعة العمل على  " للجنة النقل واللوجستيات من خالل البند رقم )ي(  الدورة التاسعة عشرة أوصت  قد ف -19
مة المرورية  ة للبلدان العربية، لتحسين جمع البيانات عن السالالمروري   للسالمة تنفيذ مشروع إنشاء مرصد إقليمي  

وخطط    اإلستراتيجيات وتحقيق التجانس في هذه البيانات، لما لهذا المشروع من أهمية في زيادة فعالية السياسات و
للدورة الحادية    ( ح)دعت التوصية رقم    كما و  ؛ "مة المرورية في البلدان العربية العمل الرامية إلى تحسين السال

 . " للسالمة المروريةإلنشاء مرصد عربي  السعي لتأمين الدعم  "للجنة النقل واللوجستيات إلى   والعشرين 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/I01/005/36/img/I0100536.pdf?OpenElementhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/I01/005/36/img/I0100536.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/I03/001/81/img/I0300181.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/I03/001/81/img/I0300181.pdf?OpenElement
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/guidlines_for_the_establishment_of_national_systems_on_road_safety_arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/guidlines_for_the_establishment_of_national_systems_on_road_safety_arabic.pdf
https://www.unescwa.org/events/committee-transport-16th-session
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-18
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_lnql_wllwjstyt_n_dwrth_lts_shr_0.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-20
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2100054_0.pdf
https://www.unescwa.org/events/road-safety-management-arab-countries
https://www.unescwa.org/events/road-safety-management-arab-countries
https://www.unescwa.org/events/road-safety-management-arab-countries
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/workshop_matrix_final_recommendations_en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/workshop_matrix_final_recommendations_en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/workshop_matrix_final_recommendations_en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_lnql_wllwjstyt_n_dwrth_lts_shr_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2100054_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2100054_0.pdf
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 تحضيرات تنفيذ المشروع  - واو

مايو  أيار/  23إلى    17خالل الفترة من    األسبوع العالمي السادس للسالمة المرورية فعاليات    وفي إطار  -20
  . 2021مايو  /أيار   18  بتاريخ   ورشة عمل إقليمية حول السالمة المرورية في البلدان العربية ، نظمت اإلسكوا  2021

 . ( AIRSO)تخللت الورشة مناقشة للمذكرة المفاهيمية حول إنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية  و

من أجل  السالمة المرورية  األمم المتحدة    في الحصول على تمويل من صندوققد نجحت    اإلسكوا  وكانت  -21
 تعزيز التدخالت القائمة  تحت عنوان "  ،(ذاتيتونس وقطر بتمويل  و)لبنان  بلدان    ة تنفيذ مشروع رائد في ثالث

على األدلة لتحسين السالمة المرورية في المنطقة العربية من خالل زيادة فعالية وموثوقية جمع البيانات ومعالجتها  
 . المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية إلنشاء ل هذا المشروع نواة  ويشكّ  ، "وتحليلها

المقّدرة  تنفيذ  الفترة    ضمن العربي المتكامل  المرصد  بمتطلبات إطالق  إلسكوا  االمشروع الرائد  وسيزّود   -22
ان األعضاء  إلى أحد البلد   قبل انقضاء هذه الفترة  تنفيذيةتنتقل استضافة األمانة الباثنين وعشرين شهراً، على أن 

 . االستضافة بهذهااللتزام واالستدامة   يضمن  الذي المرصد في 

الدول األعضاء بطلب    في نقاط االتصال الوطنية  إلى  اإلسكوا    توجهت ،  2021يونيو  / زيران ح  30  وبتاريخ  -23
  وطني للسياسات وآخر لبيانات السالمة المرورية   منسق   وتسمية   المرصد،  إلى   االنضمام   موضوع   في بيان الرأي  ل

 . اإلقالع مرحلة بعد  المرصد من كل دولة، وكذلك لبيان الرأي في إمكانية استضافة 

ا   ( AIRSO) المروريةمشروع المرصد العربي المتكامل للسالمة  - ثانيا

 الهدف الرئيسي من إنشاء المرصد  -ألف

الدول   -24 مساعدة  هو  المرورية  للسالمة  المتكامل  العربي  المرصد  إنشاء  من  الرئيسي     العربية الهدف 
  عمل قائمة على األدلة لتحقيق األهداف العالمية لعقد األمم  خطط على تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات و

 وذلك من خالل تحسين رصد امة،  من أهداف التنمية المستد   3.6  والمقصد   ،2030-2021لسالمة المرورية  لالمتحدة  
ذلك   في  صدامات المرور ونتائجها، والمساهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والمنهجيات بما

  ة د  ع  وم    متسقة   أدلّة  على   بناءً المقارنة بين مختلف البلدان والمناطق،    وتمكين بيانات السالمة المرورية وتحليلها،  
 أفضل الممارسات العالمية.  وفق

 مهمات المرصد  -باء

 يلي:  سية للمرصد فيما يتتمثل المهام الرئ  -25

رؤية إقليمية  من خالل    المزيد من الجهود تسليط الضوء على التحديات والمجاالت التي تتطلب   )أ(
 ؛ لتحسين السالمة المرورية

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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سياسات واستراتيجيات وطنية فعالة  لمساعدة الدول األعضاء على تطوير  إقليمية    منصة   إتاحة  )ب(

ً لتحسين السالمة المرورية  وقائمة على األدلة     للسالمة   المتحدة  األمم   عمل  عقد   لتنفيذ   العالمية   الخطة   من  انطالقا
 ؛ 2030-2021المرورية 

  بناءً في المنطقة العربية    المرور بيانات صدامات  دارة وتحليل  إلتطوير وتكييف أدوات وطرائق   )ج( 
 ؛ بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالميةو ، متسقة ومعايير  أدلة  على

الموحدة على المستوى  اعتماد عناصر إدارة البيانات  في  في المنطقة    المرورية  السالمة   شركاء دعم   )د(
 ؛ الوطني

 ؛لسياسات وبيانات السالمة المروريةاإلقليمية قاعدة البيانات إنشاء واستضافة وإدارة  ( ه)

في مجال إعداد وتطبيق السياسات    الوطنية والمحلية   لبناء القدراتالمساهمة في تدريب المدربين   )و( 
 ؛ القائمة على األدلة لتحسين السالمة المرورية

على   )ز( الفجوة  العمل  الصحة    المرورية   للسالمةالوطنية    البيانات بين  تقليص  منظمة  وتقديرات 
 ؛العالمية

ألفضل الممارسات )التطورات الجديدة    لتحليل ومقارنة المؤشرات وعرض    تقرير سنوي إصدار   )ح( 
 ؛ والفرص والقيود(. باإلضافة إلى التعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية إلنتاج تقاريرها

 ؛في مجال السالمة المرورية إقليمية متقدمةبرامج ودراسات بحثية تنسيق   )ط(

من خالل توفير أداة لنشرها بين صانعي القرار والمحللين    المستفادةوتبادل الدروس  تسهيل تقاسم   )ي( 
 ؛في مختلف الدول األعضاء

 ؛ حول قضايا السالمة المرورية المشتركة بين الدول العربيةورش عمل إقليمية  المساهمة في تنظيم   )ك(

ة  اإلقليمي وتقييم فعالي  األهمية المشتركة على الصعيد للمشاريع ذات    الدعم الفني واللوجستي تقديم   )ل(
 ؛ تلك المشاريع

واألدوات المتاحة المكملة    االستفادة من تطبيقات الثورة الرقمية مساعدة البلدان األعضاء على   )م( 
ن   جراءات )بار كود  وتبسيط وزيادة سرعة ودقّة اإل  ،م جمع البيانات وتحليلهاظ  والتي تساعد على زيادة كفاءة 
 . لبطاقة المركبة وإجازة السوق(

 الهيكل التنظيمي المقترح للمرصد  -جيم

 في مرحلة الحقة. وذلك ،  أساسي لعملهنظام تقترح وثيقة   من خاللالهيكل التنظيمي للمرصد،  طرح سي   -26



E/ESCWA/C.5/2021/7 

 
-9- 

 
 فرص التمويل  -دال

المنح والمساهمات  لجمع    بذل جهود ست  لتغطية التكلفة األولية إلنشاء المرصد وتكاليف التشغيل المنتظمة،   -27
 : خالل  من

 ؛(اإلطالقصندوق األمم المتحدة للسالمة المرورية )في مرحلة  )أ(
 ؛المرصد  باستضافة   يرغب  الذي  العربي البلد  )ب(
 ؛المشروع بتمويل   ترغب  التي البلدان العربية  بقية )ج( 
 ؛ اإلنمائية المتعددة األطراف المصارف )د(
 . الربحية الشركات/المؤسسات الخاصة والمؤسسات غير  ( ه)

التكاليف المرتبطة بمراصد السالمة المرورية تتفاوت    أن على    القائمة   اإلقليمية   المراصد   تجارب   وتدل  -28
 ، ولكنها تتكون بشكل أساسي من التكاليف المتعلقة بما يلي: المبادرات  مختلف بشكل كبير بين 

 ؛ (أشخاص  ةأربع بحدود ) موظفي األمانة الفنية  )أ(
 ؛ )مساحات ومعدات مكتبية( المرصد  مقر  نفقات  )ب(
 ؛ماناألنظام و وإدارته  لكتروني لكترونية التي تشمل تصميم الموقع اإلتكلفة المنصة اإل )ج( 
 ؛ تكاليف تشغيلية أخرى مباشرة وغير مباشرة )د(
 ؛ (الحاجةحسب ) الدوليين  الخبراء ( ه)

 ؛ورش العمل/االجتماعات  )و( 
 . السفرتكاليف  )ز(

أولى،   -29 بالحصول نجحكخطوة  اإلسكوا  المرورية    ت  للسالمة  المتحدة  األمم  صندوق  من  تمويل  على 
ً   دوالراً   280,875بقيمة    2020 لعام لمدة  لتنفيذ    أمريكيا يستمر  رائد  ً اً،  شهر  22مشروع  شهر    انطالقا من 

"تعزيز التدخالت القائمة على األدلة لتحسين السالمة المرورية في المنطقة العربية    بهدف  2021أيلول/سبتمبر  
لبنان وتونس    :ويغطي ثالث دول عربية ،  من خالل زيادة فعالية وموثوقية جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها"

 ذاتي(.  بتمويل ) وقطر 

ا   خارطة طريق لتصميم وتنفيذ مشروع المرصد العربي  - ثالثا
 للسالمة المرورية املالمتك

يوّضح الجدول التالي خارطة الطريق المقترحة لتصميم وتنفيذ مشروع المرصد العربي المتكامل للسالمة   -30
 المرورية: 
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 للسالمة المرورية  لتصميم وتنفيذ مشروع المرصد العربي المتكامل خارطة طريق 

 هدف ال الرئيسية ذات الصلة وصف الهدف واإلجراءات   نجاحالمعايير  الموعد األخير

 كانون األول/ديسمبرنهاية 
2021 

إعراب عشرة بلدان على  
األقل عن رغبتها 

باالنضمام إلى مشروع  
 المرصد 

ا(   إشراك والتزام الشركاء المعنيين )إدارياا وماليا

الحالي للمرصد مع  ي مشاركة اإلطار المفاهيمجرت 
الفاعلين الرئيسيين في مجال السالمة المرورية في  
المنطقة العربية من خالل ورشة عمل اإلسكوا التي  

خالل أسبوع األمم  2021مايو أيار/ 18عقدت في 
  23-17) المتحدة السادس للسالمة المرورية

 . (2021أيار/مايو 

كتاب إلى  رسل أ  ، 2021زيران/يونيو ح 30 في
مستوى التزامها إلفصاح عن ل األعضاء  الدول

 بإرسال خطاب إلى "اإلسكوا" يعبّر عن: 

 .رغبتها في االنضمام إلى المرصد

ين وطنيين إثنين من كل بلد أحدهما  تعيين منسق  
 .لقضايا البيانات واآلخر للسياسات

رغبتها في استضافة األمانة الفنية للمرصد وتحديد  
ً مدى استعدادها  ً وفني )ماليا  . (ا

من بتسمية المنسقين الوطنيين  إجاباتوقد تم استالم 
المملكة األردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة  

قطر، والمملكة المغربية والجمهورية العربية 
السورية، وجمهورية الصومال الفيدرالية. وقد  

تضمنت إجابة المملكة المغربية إعرابها عن رغبتها 
 . للمرصد ألمانة الفنيّةفي استضافة ا

1 

الدول األعضاء  اتفاق  2021 كانون األول/ديسمبر
خارطة الطريق  على 

 إلنشاء المرصد

 واالتفاق على خارطة الطريق لتنفيذهالمرصد  تصميم  

خالل الدورة الثانية والعشرين  عرض المشروع 2.1
على   التوافقللجنة النقل واللوجستيات لإلسكوا و

كانون  7و 6في لتنفيذه ) أهدافه وخارطة الطريق 
 . (2021ديسمبر األول/

2 

يتم اختبار النماذج األولية  2022 كانون األول/ديسمبر
 والتحقق من صحتها

 اإلدارية والفنيةإنشاء واختبار وتقييم العناصر 
 للمرصد 

مسودة الهيكل التنظيمي واإلداري والنظام   عدادإ 3.1
،  األساسي الذي ينّظم كيفية إدارة وتشغيل المرصد

 .وتقدير المتطلبات اللوجستية لبدء التشغيل

3 
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 هدف ال الرئيسية ذات الصلة وصف الهدف واإلجراءات   نجاحالمعايير  الموعد األخير

نظام معلومات موحد، يشمل جميع  صياغة 3.2
القوالب واألدوات واألساليب والموارد 

  بيانات الشرطةوالبروتوكوالت الخاصة بجمع 
 وإدارتها وتوزيعها وأرشفتها. 

لتحويل البيانات إلى معلومات  إنشاء لوحة قيادة  3.3
وسياسات   الستراتيجياتثم إلى معرفة داعمة 

 . وخطط عمل قائمة على األدلة 

بلدان   3بيق العناصر الفنية المتفق عليها في تط  .43
تشرين تنفيذه في يبدأ الذي رائد المشروع المن خالل 
بتمويل من صندوق األمم  2021أكتوبر األول/

المتحدة للسالمة المرورية )كمرحلة تجريبية 
للتوصل إلى الصيغة الفنية األمثل قبل مشاركتها مع  

تقديم المساعدة   باإلضافة إلى العربية(،بقية البلدان  
 .الفنية وبناء القدرات

 .تقييم واقتراح مجاالت التحسين 3.5

المقترحة  الفنية اإلدارية و المكونات عرضست   3.6
للجنة النقل  الثالثة والعشرين الدورة  للمرصد خالل 
 . واللوجستيات

يتم تقليل نسبة الوفيات  2023 كانون األول/ديسمبر
الناجمة عن صدامات 
المرور واإلصابات 
 الخطيرة بنسبة مئوية

نشر المعرفة المكتسبة وإنتاج السياسات 
 واالستراتيجيات وخطط العمل القائمة على األدلة

ساعدة باقي الدول العربية على اعتماد م 4.1
والموحدة  عليها  الفنية المتوافق لياتآلالعناصر/ا
 . للمرصد

 . القدراتواصلة الدعم المستدام لبناء م 4.2

 . إنتاج أول تقرير سنوي 4.3

تسليط الضوء على المجاالت ذات األولوية في   4.4
اإلقليمية للسالمة المرورية في المنطقة خالل   ةالرؤي

 . للجنة النقل واللوجستياتالرابعة والعشرين الدورة 

4 

بين  تقليص الفارق 2024 كانون األول/ديسمبر
منظمة الصحة  تقديرات 
لعدد الوفيات العالمية 

لغ عنه  ب  الوفيات الم  عدد و
 ً  رسميا

 ً من المراحل األربع المذكورة إلنشاء   انطالقا
 صداماتآليات تجميع بيانات  بهدف تحسينالمرصد 
 هاد  ع  التي ي   صداماتال محاضرمن ءاً المرور بد

ستربط، بذلك، المعنيين عناصر األمن )الشرطة( 
بالبيانات  هذه البيانات  ،الخامسة خالل المرحلة

من الجهات المعنية بالصحة العامة،   المجمعة
القيادة وشركات التأمين، وسجالت إجازات 

والمركبات، باإلضافة إلى مصادر البيانات المكملة 
 . كالبيانات الضخمة والتطبيقات الرقمية األخرى

5 
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ا   التوصيات  - رابعا

بل لجنة النقل  باالستناد إلى العرض الذي سبق، التوصيات التالية للنظر فيها من ق  تقدم األمانة التنفيذية،   -31
 واللوجستيات: 

ً   اإلسكوا  إشعار  إلى  المرصد   مشروع  إلى  باالنضمام  ترغب   التي األعضاء    الدول  دعوة )أ(   رسميا
  المرصد   استضافة   في  برغبتها   اإلسكوا  وإشعار   بعد،  ذلك  تفعل  لم   إذا  الوطنيين،   المنسقين   وتسمية  بذلك  برغبتها 

 ؛ذلك في ترغب   كانت  إذا

صندوق األمم المتحدة للسالمة المرورية   يموله  الذيتنفيذ المشروع الرائد   التنفيذية  ألمانةا  متابعة )ب(
 ؛ المرورية للسالمة المتكامل  العربي  المرصد  لتأسيس  كنواةمنه  واالستفادة

مراحل إنشاء المرصد    الستكمالالتواصل والتنسيق مع الدول األعضاء    التنفيذية  مانة األ  متابعة )ج( 
 . الوثيقة هذه  في  المقدمةوفق خارطة الطريق  ة المروري للسالمة  المتكامل العربي

 ----- 
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