
ورشة عمل إقليميّة 
حول سياسات وبيانات السالمة المرورية في بعض البلدان العربية

بيروت، فندق راديسون بلو، فردان،2023مارس/آذار7-8

الدكتور المهندس يعرب بدر

المستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيات 

مجموعة الرفاه االقتصادي المشترك 

اإلسكوا، بيروت

مشروع إنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية
Arab Integrated Road Safety Observatory, AIRSO



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

المحتويات

واقع السالمة المرورية في البلدان العربية1.

معضلة بيانات السالمة المرورية ودور المراصد اإلقليمية2.

مشروع إنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية3.

التوصيات 4.



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

أوال

واقع السالمة المرورية في البلدان العربية
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إلى منظمة الصحة تقارير البلدان ترتيب البلدان العربية حسب 

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

2016اإلجمالي لوفيات صدامات 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%
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بيةواقع النظم الوطنية إلدارة السالمة المرورية في بعض البلدان العر
(2022مسح اإلسكوا )

مرصد وطني 

للسالمة المرورية 

هيئة قيادية وطنية

للسالمة المرورية 

لجنة وطنية

للسالمة المرورية

(الوزير المختص)

مجلس أعلى

للسالمة المرورية

(رئيس الحكومة)

البلد

- - - - األردن

- - - - الجزائر

  ✓ ✓ يةالجمهورية العربية السور

 ✓   الصومال

✓  ✓  العراق

 ✓   دولة فلسطين

 ✓  ✓ قطر

 ✓ ✓ ✓ لبنان

    مصر

✓ ✓ ✓ ✓ المغرب

2 5 4 4 نعم

6 3 4 4 كال

2 2 2 2 ال جواب

*:مالحظات
خلط في األدوار والمسؤوليات-

.بين الجهات

الحاجة )تدقيق المراصد -

(لمعلومات إضافية

دليل اإلسكوا اإلرشادي حول النظم الوطنيّة إلدارة السالمة المرورية * 

https://arabsdg.unescwa.org/index.php/ar/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84
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عربيةواقع النظم الوطنية إلدارة السالمة المرورية في بعض  البلدان ال
(تابع)

خطة عمل وطنية 

للسالمة المرورية

(سنوات1-5)

ة استراتيجية  وطني

للسالمة المرورية

(سنوات5-10)

سياسة وطنية 

للسالمة المرورية
البلد

- - - األردن 

- - - الجزائر 

   يةالجمهورية العربية السور

✓ ✓ ✓ الصومال 

   العراق

   دولة فلسطين

✓ ✓ ✓ قطر

   لبنان

   مصر 

✓ ✓  المغرب

3 3 2 نعم

5 5 6 كال

2 2 2 ال جواب

:الخالصة
.احتمال وجود خلط في المفاهيم-

.بحاجة لوثائق إضافية-

اإلجابات تدل على غياب -

السياسات واالستراتيجيات 

وخطط العمل للسالمة المرورية 

.في العديد من الدول
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عربيةواقع البيانات الوطنية الخاصة بالسالمة المرورية في بعض البلدان ال
(   2022مسح اإلسكوا )

استمارة موحدة

لجمع

بيانات صدامات المرور

البيانات التي يتم تجميعها بقاعدة البيانات
قاعدة بيانات 

وطنية لصدامات

المرور

البلد
أي شيء آخر

ي الصدامات الت

أسفرت عن 

أضرار مادية

جرحى

صدامات 

المرور

وفيات

صدامات 

المرور

- - - - - - األردن

- - - - - - الجزائر

كال  ✓ ✓ ✓ ✓ يةالجمهورية العربية السور

كال  الصومال 

نعم، استمارات ورقية فقط  ✓ ✓ ✓ ✓ العراق

كال   ✓ ✓ ✓ دولة فلسطين

ونيةلكترإنعم، استمارات ورقية و ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ قطر

نعم، استمارات ورقية فقط   ✓ ✓ ✓ لبنان

كال  ✓ ✓ ✓ ✓ مصر 

نعم، استمارات ورقية فقط   ✓ ✓ ✓ المغرب

1 4 7 7 7 نعم

6 3 0 0 1 كال

2 2 2 2 2 ال جواب

:الخالصة
.اإلحصائيةاإلستمارةغيابفيالموحدةالبياناتقاعدةإعدادطريقةتحري-

.أيضا  إلكترونيةاالستمارةتكونأنوعلىالمرورصداماتلتوثيقموحدةاستمارةتصميمأهميةعلىتؤكداإلجابات-
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ثانيا  

معضلة البيانات إلدارة السالمة المرورية 

ودور المراصد الوطنية واإلقليمية 
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معضلة البيانات إلدارة السالمة المرورية 

ودور المراصد الوطنية واإلقليمية 

جراءاتإلتطبيقالمروريةالسالمةوخصوصياتلواقعوالمفصلالشاملالتشخيصأهمية

اتبيانمنانطالقاالمرورية،الصداماتوجرحىوفياتأعدادلتخفيضومستدامةناجعة

.المروريةالسالمةلواقعللتحليلقابلةمحّدثة،موثوقة،مفّصلة،

:بالمقابل

فضةمنخالبلدانمعظمفيالبياناتوتحليلوجمعتسجيلآليةفيونواقصثغرات-

.الدخلومتوسطة

(الحيويةالسجالتالصحة،الشرطة،)المحليّةالمصادربياناتفيتباين-

منظمةوتقديرات(السنةفيوفاةألف700)الوطنيةالبياناتبينمادوليتباين-

(السنةفيوفاةمليون1.350)العالميةالصحة

النتيجة

الدوليتوىوالمسالوطنيالمستوىبينوسيطموقعفيتتوّضعإقليميةلمراصدكبيردور
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المراصد اإلقليمية القائمة للسالمة المرورية في العالم 

النطاق الجغرافي 
االسم والرابط 

االلكتروني

المجموعة الدولية لتحليل بيانات السالمة المرورية  IRTAD

المرصد األوروبي للسالمة المرورية  ERSO

المرصد األفريقي للسالمة المرورية  ARSO

ورية مرصد أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للسالمة المر OISEVI

مرصد آسيا والمحيط الهادئ للسالمة المرورية  APRSO

مرصد غرب البلقان للسالمة المرورية  WBRSO

مرصد الشراكة الشرقيّة للسالمة المرورية EaPRSO

االجتماع الدولي األّول للمراصد اإلقليمية للسالمة المرورية،-
2020ديسمبر / كانون األّول 8-9

االجتماع الدولي الثاني للمراصد اإلقليمية للسالمة المرورية،-
2021نوفمبر / تشرين الثاني29-30

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/
https://www.transport-community.org/wbrso/
http://www.economy.ge/?page=news&nw=1689&lang=en#:~:text=The%20project%20of%20Eastern%20Partnership,Georgia%2C%20the%20Ukraine%2C%20Belarus%2C
https://www.worldbank.org/en/events/2020/11/19/global-meeting-of-regional-road-safety-observatories
https://www.roadsafetyfacility.org/ai_file_subscribe/file/642
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ثالثا  

مشروع إنشاء المرصد العربي المتكامل 

للسالمة المرورية 
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حيثيّات إنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية

31المتخذ بتاريخ 74/299قرار الجمعية العاّمة لألمم المتحدة  رقم -

.حول تحسين السالمة على الطرق في العالم2020أغسطس / آب 

ن السالمة لالجتماع الرفيع المستوى المعني بتحسياإلعالن السياسي -

يونيو / حزيران30، المنعقد في نيويورك يومي على الطرق في العالم

. 2022يوليو / تموز1و 

:توصيات لجنة النقل واللوجستيات في اإلسكوا-

/  كانون األول7و6المنعقدة في القاهرة يومي 22الدورة -

.2021ديسمبر 

تشرين 21و20المنعقدة في اإلسكندرية يومي 23الدورة -

.  2022أكتوبر / األّول

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/226/28/pdf/N2022628.pdf?OpenElement
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/76/L.70&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-22
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%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-23
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الغاية من إنشاء المرصد العربي المتكامل للسالمة المرورية

Arab Integrated Road Safety Observatory (AIRSO)

وخططاتواستراتيجيسياساتوتنفيذتصميمعلىالعربيةالدولمساعدة

المتحدةاألمملعقدالعالميةاألهدافلتحقيقاألدلةعلىقائمةعمل

التنميةأهدافمن3.6والمقصد،2030-2021المروريةللسالمة

ونتائجها،المرورصداماترصدتحسينخاللمنوذلكالمستدامة،

اتوالمنهجيوالخبراتالمعلوماتوتبادلالتعاونتعزيزفيوالمساهمة

ينبالمقارنةوتمكينوتحليلها،المروريةالسالمةبياناتذلكفيبما

أفضلوفقوُمعَدَّةمتسقةأدلّةعلىبناء  والمناطق،البلدانمختلف

.العالميةالممارسات

وحدة،ممعاييراعتمادعلىبمساعدتهاالوطنيةالمراصدبيناالتساقدعم

ليميةواإلقالوطنيةالغاياتوتخدمالمثلى،والتجاربالدروسمنمستَمدة

.والعالمية



Page 17

مهام المرصد

؛يةالمرورالسالمةلتحسينإقليميةرؤيةخاللمنالجهودمنالمزيدتتطلبالتيوالمجاالتالتحدياتعلىالضوءتسليط(أ)

السالمةينلتحساألدلةعلىوقائمةفعالةوطنيةواستراتيجياتسياساتتطويرعلىاألعضاءالدوللمساعدةإقليميةمنصةإتاحة(ب)

؛2030-2021المروريةللسالمةالمتحدةاألممعملعقدلتنفيذالعالميةالخطةمنانطالقا  المرورية

يتماشىوبماسقة،متومعاييرأدلةعلىبناء  العربيةالمنطقةفيالمرورصداماتبياناتوتحليلإلدارةوطرائقأدواتوتكييفتطوير(ج)

العالمية؛الممارساتأفضلمع

الوطني؛المستوىعلىالموحدةالبياناتإدارةعناصراعتمادفيالمنطقةفيالمروريةالسالمةشركاءدعم(د)

المرورية؛السالمةوبياناتلسياساتاإلقليميةالبياناتقاعدةوإدارةواستضافةإنشاء(ه)

السالمةحسينلتاألدلةعلىالقائمةالسياساتوتطبيقإعدادمجالفيوالمحليةالوطنيةالقدراتلبناءالمدربينتدريبفيالمساهمة(و)

المرورية؛

العالمية؛الصحةمنظمةوتقديراتالمروريةللسالمةالوطنيةالبياناتبينالفجوةتقليصعلىالعمل(ز)

إلىضافةباإل.(والقيودوالفرصالجديدةالتطورات)الممارساتألفضلوعرض  المؤشراتومقارنةلتحليلسنويتقريرإصدار

تقاريرها؛إلنتاجالعالميةالصحةمنظمةمعالمشتركالتعاون

المرورية؛السالمةمجالفيمتقدمةإقليميةبحثيةودراساتبرامجتنسيق(ط)

األعضاء؛الدولمختلففيوالمحللينالقرارصانعيبينلنشرهاأداةتوفيرخاللمنالمستفادةالدروسوتبادلتقاسمتسهيل(ي)

العربية؛الدولبينالمشتركةالمروريةالسالمةقضاياحولإقليميةعملورشتنظيمفيالمساهمة(ك)

ع؛المشاريتلكفعاليةوتقييماإلقليميالصعيدعلىالمشتركةاألهميةذاتللمشاريعواللوجستيالفنيالدعمتقديم(ل)

جمعنُُظمفاءةكزيادةعلىتساعدوالتيالمكملةالمتاحةواألدواتالرقميةالثورةتطبيقاتمناالستفادةعلىاألعضاءالبلدانمساعدة(م)

.(السوقوإجازةالمركبةلبطاقةكودبار)اإلجراءاتودقّةسرعةوزيادةوتبسيطوتحليلها،البيانات
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تحضيرات تنفيذ المشروع

المةالسحولإقليميةعملورشةفيومناقشتهاالمفاهيميةالمذّكرةمسّودةتحضير❑

.2021مايو/أيار18بتاريخاإلسكوانظمتهاالعربيةالبلدانفيالمرورية

:(26/1/2022بتاريخوتذكير)،30/6/2021بتاريخاألعضاءالدولمخاطبة❑

للمرصداالنضمامموضوعفيالرأيبيان▪

.اإلقالعمرحلةبعدالفنيّةاألمانةاستضافةفيالرغبةتوفّربيان▪

للبياناتومنّسقللسياساتمنّسقتسمية▪

رةالقاهفيالمنعقدةواللوجستياتالنقلللجنة22الدورةخاللالمشروعوثيقةعرض❑

.2021ديسمبر/األولكانون7و6يومي

ةالجمهوريالجزائر،األردن،:منالمنسقينوتسمياتالمشروعبدعمإجاباتوصلت❑

.المغربومصر،،(مؤخرا  )ليبيالبنان،قطر،فلسطين،دولةالعراق،الصومال،السورية،العربية

.المرصدباستضافةرغبتهعنالمغربأعرب❑

فيالمنعقدةواللوجستياتالنقلللجنة23الدورةخاللالمشروعمستجداتعرض❑

.2022أكتوبر/األّولتشرين21و20يومياإلسكندرية

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
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100864_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%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-22
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2200839%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.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%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-23
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الهيكلية اإلداريّة المقترحة للمرصد

الدول األعضاء في اإلسكوا

األردن، واإلمارات العربية 

، المتحدة، والبحرين، وتونس

والجزائر، والجمهورية 

، العربية السورية، والسودان

والصومال، والعراق، وُعمان،

، وفلسطين، وقطر، والكويت

ولبنان، وليبيا، ومصر، 

والمغرب، والمملكة العربية

يمنالسعودية، وموريتانيا، وال

الجمعية العامة

(General Assembly) 

األمانة الفنية

(Technical Secretariat) 

اللجنة التوجيهية

(Steering Committee)

مجموعات العمل

(Working Groups) 

مجموعات عمل دائمة

(Permanent WG)

مخصصة /مجموعات عمل مؤقتة

(Ad-hoc WG)

منسقو السياسات

(Policy Coordinators)

منسقو البيانات

(Data Coordinators)

خبراء دوليون

(International Experts)
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المستجدات

ابعة الدورة االستثنائية السالموافقة على المشروع من قبل ➢

ديسمبر / كانون األّول21-20لإلسكوا المنعقدة في عّمان، 

.  من جدول األعمال13البند ، 2022

المغربضافة بين اإلسكوا وقيد مناقشة بنود اتفاقية االست➢



شكرا  


