
facebook.com/ONSRTN +216 71 942366onsr.nat.tn

نظام معلومات حوادث الطرق
ي لسالمة المرور

بالمرصد الوطن 

1

الجمهورية التونسية 
وزارة الداخلية



  المرصد تقديم1.
المرورلسالمةالوطن 

:الطرقاتحوادثمعلوماتنظام2.
الحاليةالمنظومة•
التطويروآفاقالحاليةالمشاري    ع•

مخطط العرض

22



I-رتقديم المرصد الوطني لسالمة المرو
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المرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول 
سالمة المرور
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تتمتعإداريةصبغةذاتعموميةمؤسسةأحدثتـاألوللفصلا•

رصدالم"اسمعليهاأطلقالماليوباالستقاللالمدنيةبالشخصية

سالمةحولوالدراساتوالتوثيقوالتكوينلإلعالمالوطني

."المرور

ميزانيتهاوتلحقالداخليةوزيرإلشرافالمؤسسةهذهتخضع•

.العاصمةبتونسمقرهاويكونالدولة،بميزانيةترتيبيا

2003ديسمبر29فيالمؤرخ2666عدداألمر



اودوليوطنيابهالمتعلقةوالمعطياتالمعلوماتوجمعالمرورسالمةواقعرصد1.
الغرضفيمعلوماتقواعدأوبنوكإرساءووتوثيقهاتحليلهاو

الوطنيالصعيدعلىالمروريةالسالمةواقعلتقييموالدراساتالبحوثإنجاز2.
المستقبليةآفاقهااستشرافو

المروريةالسالمةمجالتهموظرفيةدوريةمنشوراتإصدار3.

المرورسالمةمجالفيالمتدخلةالجهاتمختلفمعالتعاون4.

اإلجراءاتاقتراحوالمروربسالمةللنهوضالهادفةوالسياساتالبرامجتصّور5.
والتحسيساالتصالإستراتيجياتتطويروالمالئمةالوقائية

تذاوالتظاهراتالدراسيةواألّيامالملتقياتوإقامةوتكوينتدريبندواتتنظيم6.
.العالقة

2003ديسمبر 29المؤرخ في 2666األمر عدد 

5

مهـــام المرصد الوطني لسالمة المرور



:الكتابة القارة

للمرصد الوطني لسالمة المرورالموكولةالمهـــام األخرى 
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ــدد  ــر ع ــؤرخ 21األم الم
2002جانفي08في 

مؤرخ ال2336األمر عدد 
2006أوت 28في 

للمجلس الوطني لسالمة المرور❖

للجنة االستشارية لتسيير صندوق ❖
الوقاية من حوادث المرور



انخراط تونس ضمن األهداف األممية للسالمة المرورية

ي إطار : السالمة المرورية أصبحت محورا لمجهود عالمي ▪
 
ف

الخطة العالمية الخاصة ”تحقيق أهداف التنمية المستدامة و 
بعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق
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نظام معلومات حوادث الطرقات

المنظومة الحالية 

88
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المهمة

:عىلبالعملمكلفةه  

وتصنيفها،المصادر مختلفمنوالوثائقوالبياناتالمعطياتتجميع•
  رقم  معطياتبنكإعداد •

 
المرورية،السالمةحولوجغراف

  االنصهار عىلالعمل•
 
ية،المرور والمعلوماتالمعطياتلتبادلوالعالميةالوطنيةالشبكاتف

المرور،سالمةحولدوريةتقارير إنجاز •
المروربنظامتتصلمواضيعحولعلميةودراساتبحوثإجراء•

المهمةتنفيذ وسائل

(إدارة الفرعية)مكتب المعطيات

والتخزينالجمعقسم•
واالستماراتالمحاض  قسم•
والتحليلاالستغاللقسم•
الجغرافيةالمعلوماتنظامقسم•

(إدارة مركزية)وحدة المعطيات والدراسات



المرصــــــــــد الوطــــــــــــنــــي لســــــــــــالمة المــــــــرور
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نقاط ووقوع الحوادث

الدوريات األمنية  المرورية

المعاينة الميدانية للحوادث

البيانات 
الميدانية

ي 
طة والحرس الوطن  مراكز الشر

مراسالت
1

ن ي 
و
ر
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لك
إل
د ا
ي
ر

ب
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(ادارة الفرعية)مكتب المعطيات 

تقرير العروض اليومية
مراسالت+ لحوادث الطرق 

مراسالت مراسالت

االدارة العامة 
للعمليات

(وزارة الداخلية)

طة  ادارة شر
المرور

ادارة حرس المرور

الفاكس

ة 
قي
ور
 ال
ت
ال
س
را
لم
ا

د
ي
ر

ب
ال

المحاض  
واالستبيانات

2

التحري حول مالبسات الحوادث

تدفق البيانات الواردة



عملية تسجيل البيانات

1111

؟
االسباب وسائل النقل

المكانالزمان

  
  والمكان 

االطار الزمان 

السائق

الراكب

جل المتر

األطراف المساهمة



البيانات الرئيسية
الخاصة بالحوادث
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المراسالت الحينية
تقارير العروض 
اليومي لحوادث 

الطرقات

العرض "تطبيق 
"الصباحي 

بداية المعالجة 
الرقمية للمعلومات

1

2

محاض  البحث 
ي حوادث 

 
ف

الطرقات

استمارات  
تحليل 

الحوادث 
الجسدية

الالزمةالبيانات
معّمقتحليللل

للحوادث

التحقق "تطبيق 
"من المحاض  

واردة الربط بي   البيانات وال
ةوالبيانات المتأخر حينيا 

حالة "تطبيق 
"اليوم

البياناتتكملة-1
البيان            اتة مزامن            -2

الخاص             ةتل             كم             ع
األخرىبالمؤسسات

معطيات "تطبيق 
"الحوادث
يل المعطيات  تت  

الدقيقة عن الحوادث

  
المعلومات الواردة بشكل حين 

المعلومات الواردة بشكل متأخر
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متابعة البيانات وتقييم شموليتها 
وجودتها

بمنظوماتبالمرصد المرور حوادثمعطياتمنظوماتربط1.
  العاملةاألخرىالهياكل

 
بهدفالمروريةالسالمةمجالف

.شموليتهاوضمانالمعطياتتجويد 
كلعىلوالتعرفجوانبها كلمنالحوادثبظاهرةاإلحاطة2.

  العوامل
  تساهمالنر

 
تإشكاليادراسةخاللمنانتشارهاف

  السالمة
نمالمعلوماتبنوكعىلباالقتصار تظهرال النر

ةالوسيطالمصادر .االستقصائيةبالمسوحاتالقيامخالل
Sourceللمعلومات d'information intermédiaire



وع ربط  منظومات  مشر
معطيات وفيات حوادث المرور 

المرصد الوطني لسالمة •
المرور

المعهد الوطني للصحة•
مركز العمليات الصحية •

االستراتيجية
الطب الشرعي•

الجامعة التونسية •
لشركات التأمين

منظمة الصحة •
العالمية مكتب

تونس



  تونسللوفياتخارجية الاالسبابالسبب األول ضمن = حوادث الطرقات •
 
ف

•=SICD  عام 41)معدل تغطية منخفض  
 
، ANACONDAوجودة بيانات منخفضة أداة ( 2017٪ ف

2015

•=SI ONSR  الوفياتبيانات غت  كافية ألن  
  االعتبار30بعدتجدالنر

 
.يوًما ال تؤخذ ف

الطرقاتحوادثعدم وجود إحصاءات موثوقة عن الوفيات المرتبطة 

  عام •
  تونستحا، اعتمدت منظمة الصحة العالمية عىل تقديرات 2018ف 

  صنفت تونس. ساب الوفيات ف 
ف 

4المجموعة 

وع  (دعم منظمة الصحة العالمية)بيانات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات منظوماتربطمشر

←2019/2021(: الوفيات)الدراسة الوطنية األوىل ←2020/2019(: الوفيات)نموذجيةدراسة 

(جرىح+ الوفيات)دراسة وطنية ثانية 

االطار العام



األهداف الرئيسية

عنةالمختلفالبياناتقواعدالستكمالالمختلفةالقطاعاتفيالمعلوماتنظمتعزيز

الطرقاتحوادثعنالناجمةالوفيات

.قطاعاتالمختلفبياناتبينالفجوةلسدالمعلوماتأنظمةمختلفبينالبياناتمزامنة

عمليةدعمأجلمنالقطاعاتمتعددنهجتصميمخاللمنالنظاماستدامةضمان

وإنتاجالطرقاتحوادثعنالمنجرةبالوفياتالمتعلقةالبياناتوتكاملمزامنة

.والجودةبالكفاءةتتسممؤشرات

16



نتائج تعزيز نظم المعلومات

17

نسبة التحسنالعدد اإلجمالي للقتلىعدد القتلى اإلضافيعدد القتلى قبل الدراسةالمؤسسات

%101077108799.1نالجامعة التونسية لشركات التأمي

%1150271142119.1المرصد الوطني لسالمة المرور

%764818459.5جيةمركز العمليات الصحية االستراتي

%0342342100المعهد الوطني للصحة

%0698698100الطب الشرعي
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FTUSA

ONSR

SHOC 

ROOM

INSP

MEDECIN

E 

LEGALE

5 logiciels extracteurs spécifiques

Standardized coupling variables

+

Inaccessible decrypted personal data

+

linked coupling variables

file synchronization software

5 csv files generated

common variables

+

encrypted personal data≠ Databases

common database generated

Data coupling

common database generated
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Data linkage results

. Estimated number of crash fatalities

▪Matched Cases = 53% Total Killed

▪ 58% matched cases ∃ in only 2 DBs

▪ 1 single matched case in the 5 DBs

▪ ≈ ¼ cases recorded in each DB are unmatched

19

Distribution of fatalities according to data sources before and after coupling

2019

▪ Total= 2273 ; IC 95% = [2207-2338] 

نتائج الدراسة

االحصائيات الرسمية

1150



التوصيات الفنية الناتجة عن الربط

20

دلةالمنسالقائمةاستعمالالمنقوصة،البياناتأكمل)بياناتمصدر كلمستوىعىلالبياناتجودةتحسي   •

(...اإلدخالأخطاءلتجنبمتغت  لكل

  البياناتجمععمليةتعزيز •
 
  األوىلالمصادر تمكي   خاللمنالمعلوماتأنظمةمختلفف

 
اكز مر )نظامكلف

طة ،وكالتالمستشفيات،والحرس،الشر البياناتاللتقاطالمتطورةاإلعالميةاألدواتمن(.(إلخالتأمي  

.البياناتجمعبأهميةالمصادر هذهبي   الوع  وإذكاءوتقاسمها 

كةموحدةتعاريفاعتماد • اتومشتر عنيي   الموالضحايا النقلووسائلوالطرقاتالحوادث)الرئيسيةللمتغت 

ةواإلصاباتالوفيات) اتمواءمةو(.(ذلكإىلوما الطفيفة،أو الخطت  بحوادثالمتعلقةوالقيمالمتغت 

.الدوليةللتوصياتوفقا الخمسالمؤسساتمستوىعىلالطرقات

  بياناتجمعنظمتعزيز عىلالعمل•
 
البنيةو النقلبنظمالمتعلقةاألخرىالمعلوماتلتشملالحوادثمواقعف

.كامالوزنا ولتعطيها للطرقاتالتحتية

يكعىلالعمل• اتوزارةالنقل،وزارة)االخرىالمروريةبالسالمةمعنيةالهياكلتشر نظومةالمإلثراء(...التجهت  

.والحادثالطريقبمستعملالمتعلقةتلكغت  اضافيةببيانات



االستنتاجات 

21

  والنقائصالقصور أوجهمختلفةإدراك•
 
أنيمكنقطاعيةمنصاتإنشاءنحو األوىلالخطواتواتخاذ القائمةاألنظمةف

  تسهم
 
  المختلفةالقطاعاتبيناتبي   الربطاستدامةف

 
.المستقبلف

كبالتقييميسمحالقطاعاتمتعدد نهجوضع• اتالوفيحولالقطاعاتمختلفبياناتعىلاالعتماد خاللمنالمشتر

ءالطرقات،حوادثعنالناجمة  
حوادثآفةانتشار مدىعىلودقةاكتماال أكت  شاملةنظرةلنا يقدمأنيمكنالذيالشر

  الطرقات
 
  الرصد )تونسف

.(الفّعالالوبان 

اتيجيةمنكجزءوإدارتهاالحوادثهذهمنللوقايةالوطنيةالسياسةوتعديلبتوجيهالنهجهذا وسيقوم• ةوطنياسبر

  المتمثلةالعالميةاألهدافلتحقيقخاللها مننسىعالطرقاتعىلللسالمةالقطاعاتمتعددة
 
الوفياتخفضف

  ورد كما ،2030عامبحلولاألقلعىل٪50بنسبةواإلصابات
 
عىلالسالمةأجلمنالعمللعقد العالميةالخطةف

.2030-2021الطرقات



المسح الوطني  المنجز حول 
سلوكيات مستعملي الطريق  

2021المحفوفة بالمخاطر 

22
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قبلمنتمويلهطلبوتّم"الصحةوزارة"معبالشراكة"المرورلسالمةالوطنيالمرصد"بهتقدممشروع

فيالمجالهذافيوالماديالتقنيالدعمتقديمعلىوافقالذي،"العالميةالصحةلمنظمةتونسمكتب"

.المذكوروالمكتبالصّحةووزارةالمرورلسالمةالوطنيالمرصدبينبالشراكةينجزمشروعإطار

التنظيميبالجانبيتعلقفيماخاصة"المروريةللسالمةتونسجمعية"بارزبشكلفيهاسهمتكما

.واللوجستي

المسح الوطني  المنجز حول سلوكيات مستعملي 

2021الطريق  المحفوفة بالمخاطر 

جمعية تونس 
للسالمة المرورية وزارة الصحة

منظمة الصحة العالمية
مكتب تونس
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لـدى رصد السلوكيات المروريـة المحفوفـة بالمخـاطرالمشروع الى يهدف 
والتـي ال يمكـن للمرصـد باالقتصـار علـى بنـوك المعلومـاتمستعملي الطريق 

المتوفرة حاليا اإلحاطة بكل جوانبها والتعرف على كل العوامل التي تسـاهم
قصد التصدي لها وإيجاد الحلول المالئمـة لمجابهـة آفـة حـوادث في انتشارها

.الطرقات

اهداف المشروع
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:ميدانيةإحصائيةاستقصائيةدراسات02بعددالقيامالمشروعويتضمن

عدم-األمانحزاماستعمالعدم–السرعةفياالفراط)الطرقاتاتعلىالطريقمستعمليلسلوكياتمالحظةدراسة1.

،(السياقةاثناءالجوالالهاتفاستعمال–الخوذةاستعمال

.بالمخاطرالمحفوفةالمروريةالسلوكياتمنعددحولالطريقمستعملياراءسبــــــــــــر2.

:علىالموّزعةالرصدنقاطمنعددالوطنيالمسحوتضّمن

بلدية70لتغطيتوزيعهابرمجةتّمحيثوالية24✓

العمرانمواطنوخارجداخل✓

رصدنقطة188المبرمجةالنقاطلهذهالجمليالعددبلغ✓

االولىالمالحظةلدراسةبالنسبةناريةدراجة14776وسيارة43803منمتألفةواسعةإحصائيةعينةتكوينخاللهامنتّم✓

مستعملياراءبسبرالمتعلقةالثانيةللدراسةبالنسبةناريةدراجة717وسيارة1140منمتألفةاخرىإحصائيةعينةوعلى✓
.الطريق

المتبعة ومراعاة الضوابط العلمية الخاصة منهجية العمل 
بالدراسات االستقصائية اإلحصائية
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  الزائدةالشعةسجلت
حوادثللالرئيش  السببه  والنر

  الصعيد عىلمرتفعةنسبا المميتة
غتبلحيثالوطن 

.السواقمجموعمن

ام الشعة المحددة عدم احتر

27

ا عدد  زامحارتداءعىلبعد يتعودوا لمالسواقمنكببر

ي ارواحهمينقذأنيمكنأنهيدركونال أو األمان
 
ف

تبلغ.حادثوقوعحالة

مجموعمن

.السواق

االمانعدم استعمال حزام 

نسبةبلغت-

.السواقمجموعمن

السياقةثناءالجوال االهاتفاستعمال 

ء بلغت نسبة عدم ارتدا 
  سيدي 

 
حزام األمان ف

%96بوزيد 

ام  بلغت نسبة عدم احتر
  توزر الشعة المحددة

 
ف

70%



  بالنسبة
:ريةالناالدراجاتلسائقر

  ينالتكو مستوىعىلكبت  فراغ
ف 

الموجهالطرقاتقانونمجال
الفئاتلمختلف

  الدراجات النارية
سلوكيات سائقر

28

،خوذةبدونالناريةالدراجاتمستعمىل  معظميتنقل

  
الخوذةارتداءعدمنسبةتبلغحيثالوالياتغالبيةف 

  الصعيد عىل
مستعمىل  مجموعمن٪87.2الوطن 

.الناريةالدراجات

  من63.2٪
من٪58.8والسياراتسائقر

  
بانهمأفادوا الناريةالدراجاتسائقر

السياقةأثناءالجوالالهاتفيستخدمون



مونال بانهمأفادوا 24-18العمريةالفئةمن77%- المحددةالشعةدائما يحتر

مونال بانهمأفادوا 34-25العمريةالفئةمن64%- المحددةالشعةدائما يحتر

سلوكيات فئة الشباب المحفوفة 

بالمخاطر
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دائما يستعملونال بانهمأفادوا 18-15العمريةالفئةمن81%-

الخوذة

دائما يستعملونال بانهمأفادوا 24-19العمريةالفئةمن77%-

الخوذة

دائما يستعملونال بانهمأفادوا 34-25العمريةالفئةمن50%-

الخوذة

  السن•
 
نسبة عدم االرتداء حزام األمان ترتفع عند الشباب والمتقدمي   ف

بانهمأفادوا 24-18العمريةالفئةمن86,5%-
السياقةأثناءالجوالالهاتفيستعملون

بانهمأفادوا34-25العمريةالفئةمن67%-
السياقةأثناءالجوالالهاتفيستعملون



وع تطوير  معاينة ورقمنةمشر
حوادث المرور -1



وع تطوير  منظومة ورقمنةمشر
معاينة حوادث المرور

31

2022جويلية  12بتاريــــخ 766مكتوبنا عدد 



التوصية 

14/07

ية منظومات المعلومات المتعلقة بالسالمة المرور طوير ت

ات لجميع األطراف المتداخلة وإرساء آليات لتبادل المعطي

:فيما بينها
.معاينة حوادث المرورورقمنةمشروع تطوير 14/07/01-

مشروع منظومة المعلومات الجغرافية للسالمة 14/07/02-

.المرورية

رالمرصد الوطني لسالمة المرو

(وزارة الداخلية)

.مشروع الشهادة الطبية الرقمية للوفاة14/07/03-
المعهد الوطني للصحة

(وزارة الصحة)

32

ة الدور عن التوصيات الجديدة 
للمجلس الوطني لسالمة14

:المرور

ل المجلس الوطني هو الهيك
الرائد في مجال السالمة 

المرورية في تونس

تم توجيه توصيات المجلس الى رئاسة الحكومة 
وسيتم قريبا عقد مجلس وزاري في شانها  
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معاينة ورقمنةتطوير -1

حوادث الطرقات

PV-BAAC

منظومة المعلومات -2

الجغرافية للسالمة 

المرورية

GIS-RS

يالملف الطبي الرقم .3

DMI

الوفاتشهادة  .4

الرقمية

CMDE

وزارة الصحةوزارة الداخلية



وع تطوير  معاينة حوادث المرورورقمنةمشر

34
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قيــات بصــفة  ليــة عنــد القيــامرقمنــةتســهيل عمــل ر ســاء مراكــز حــوادث المــرور و -1 المحــاض  و اإلشــعارات و البر
بالمعيانات

70عنالتقلبنسبةإنجازهو  ليةبصفةاإلداريبالعملالقياممنتمكنالميدانعىل ليةأطرفةاستعمال-2

بالمائة

Win Win
Relationship



تمكن من معاينة حوادث المرور بصفة منظومة
 لية و نية وشاملة
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الدراسة النموذجية 

واليات من إقليم تونس 4شملة 2022تمت القيام بدراسة نموذجية خالل سنة 
ى  الكتر

  موقع الحوادث •
 
متغت  43) تم اعداد تطبيق خاص لخزن المعطيات ف

(إجابة 200
وحدة بأجهزة محمولة45تم تزويد •
تكوين أعوان االمن•
اشهر 3دامت التجربة •
اح توصيات• انتهت بتقرير تقييم  مع اقتر
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(مكتمل)إنشاء سيرفر وربطه بقاعدة بيانات وزارة الداخلية 1.

مرجعية الخطوط التشكيل فريق عمل فني يضم جميع المعنيين 2.
(مكتمل)

(قيد التنفيذ)المراجع الفني والمالية  تحديد 3.

(قيد التقدم)  PV-BAACنظام إعداد 4.

لبيانات وضع بروتوكول لربط مختلف القطاعات المعنية وتبادل ا5.
(قيد تصميم)PV-BAACوتنفيذ نظام ( تصميم)

شهر01•

100%نسبة اإلنجاز •

1مرحلة
اشهر03•

100نسبة اإلنجاز• %

2مرحلة 
اشهر03•

20نسبة اإلنجاز• %

3مرحلة
اشهر06•

%00نسبة اإلنجاز•

4مرحلة
اشهر08•

%00نسبة اإلنجاز•

5مرحلة



-2
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43



44



وحدات المنظومة

45

منصة الخادم 
الرئيسية

AIالذكاء االصطناعي 

اإلحصائيات والتحليل

أجهزة رقمية محمولة إلدخال 

مع الرابط بقواعد ،PV-BAACإدارة المنظومة معطيات الحوادث

البيانات الخاصة بالشخص والعربات

اء توظيف تكنولوجيا الذك

ى االصطناعي للمساعدة عل

اتخاذ القرارات

نظام المعلومات 

للسالمة الجغرافية

GIS-SR“المرورية 

ليل اإلحصاء و تحتطبيقة

بيانات الحوادث

BAAC ةتطبيق

اشعارات فورية، 
برقيات، محاضر

األطراف 
المحمولة



facebook.com/ONSRTNشكرا

71 942366

onsr.nat.tn
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ة اإلستراتيجية الوطني-2
متعددة القطاعات 
للسالمة المرورية



م اتيجيتها وتنفيذ صياغةالتونسيةالجمهوريةتعتر    الوطنيةاستر
 
المرور،المةالسمجالف

اتيجيةدراسةإعداد المرصد يتوىل،بذلكوللقيام القطاعاتمتعددةالوطنيةلالستر
منلحد لالتطبيقيةالحلولإيجاد و المستدامةاآللياتتطوير بهدفالطرقاتعىلللسالمة
  واإلصاباتالوفياتوعدد الطرقاتحوادثمخاطر 

عنا واقمعيتوافقبما ،تسببها النر
ةلالطرقاتعىلالسالمةأجلمنالعمللعقد العالميةالخطةتطلعاتويلنر  التونش   لفتر

2021-2030

:األهداف

ريةاإلستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسالمة المرو



منهجية العمل

عمتكييفها خاللمنالمذكورةالعالميةالخطةمتطلباتتنفيذ منكجزء،المرصد يعمل
اتيجيةدراسةوضععىل،طرقنا عىلالسالمةواقع سالمةللالقطاعاتمتعددةوطنيةالستر
اآلمن،النظامتعزيز مقاربةإىلتستند الطرقاتعىل

وعتنظيموسيتم :التاىل  النحو عىلالمشر
  المرصد :بالتنسيقالمكلفالهيكل

المرورلسالمةالوطن 
  للمرصد العامالمدير يرأسها لجنة:القيادةلجنة

مختلفيمثلونأعضاءمنوتتألفالمرور لسالمةالوطن 
  المرور السالمةبمجالالمعنيةالهياكل

.تونسف 
اءمنمجموعة:التنفيذيالعملفريق   خبت  بقيادةاالختصاصاتمتعدديالختر

اتيجياتاالس تطوير ف  تر
،العملوخطط
عنممثلي   منمكونةفنيةوحدةمعالعملبتنسيقمعينةقطاعيةمهمةعنمسؤولخبت  كلّ يقومحيث
القطاع،بذلكالمعنيةالفاعلةالجهات

اتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسالمة المرورية اإلستر



وع :النتائج المتوقعة من المشر

:التاليةاألنشطةتنفيذ الدراسةهذهستغط  •
  الطرقاتعىلالسالمةلحالةالكاملالتشخيص•

تونسف 

يىع  والماىل  المؤسش  اإلطار تحليل•   الطرقاتعىلبالسالمةالمتعلقوالتنظيم  والتشر
ستونف 

افعنالمسؤولالرائد الهيكلدراسة•   العملوتنسيقاألشر
المجالهذا ف 

اح• مواردهاوتحديد الطرقاتعىلللسالمةمستدامةتمويلخطةاقتر

اتيجيةتطوير • أدوار حوتوضيأهدافها تحديد خاللمنالطرقعىلللسالمةالقطاعاتمتعددةالوطنيةاإلستر
  المشاركةاألطرافجميعومسؤوليات

 
.تنفيذهاف

والمتوسطالقصت  المدىعىلالقطاعاتمتعددةالعملخطةتحديد •

كمعلوماتنظامإنشاءدعم•   الطرقاتعىلللسالمةالقطاعاتمتعدد مشتر
.تونسف 

اتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسالمة المرورية اإلستر



  تنظيم وتنفيذ 
الدور المتوقع لمنظمة الصحة العالمية ف 

وع :المشر

وعمساندة•   الدعمتوفت  خاللمنالمشر
  الفن 

صي   المتخصبحشد وذلكللمرصد واللوجسنر
مجةالدراسةإلعداد الالزمةالماديةوالموارد    2022ديسمتر نهايةقبلالمتر

سيتموالنر
ا استغاللها 

ً
  الحق

 
اتيجيةتنفيذ ف ة،المروريللسالمةالقطاعاتمتعددةالوطنيةاالستر

اتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسالمة المرورية اإلستر


