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 سالمة المرور في الدول العربية وتحديات تنفيذ عقد العمل من أجل السالمة 
 2020-2011على الطرق 

 زـموج

في تحسين السالمة المرورية  2011تستعرض الوثيقة المفاصل الرئيسية لعمل األمم المتحدة منذ عام 
في العالم، وأهم النشاطات التي قامت بها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في هذا 

 .2010منذ عام المجال 

جرته اإلسكوا لتحري وضع السالمة المرورية النتائج الجزئية للمسح الذي أ وتتوّقف الوثيقة عند
، من خالل تتبع تطور أعداد صدامات المرور ونتائجها خالل 2017األعضاء في عام  الدولوإدارتها في 

 .2015و 2011الفترة الممتدة بين عامي 

ص الوثيقة إلى أهمية عقد ورشة عمل متخّصصة حول السالمة المرورية في المنطقة العربية وتخُل
الستعراض مشاكل بالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للسالمة المرورية، 

جهيزات السالمة وتجانسها، ومواءمة مواصفات المركبات وت السالمة المرورية فيها، ومن أهمها دّقة البيانات
 بل تحسينها.المرورية، والقضايا المتعلقة بسلوك السائقين ومستعملي الطريق وُس
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 دمةـمق

إلى  2015عام في يشير التقرير األخير لمنظمة الصحة العالمية عن حالة السالمة على الطرق الصادر  -1
ما يقارب  ةإصاب وفيمليون نسمة في العالم في السنة،  1.25ما يقارب  هي السبب في وفاةصدامات المرور  أن

أهم  إحدىصدامات المرور  منهذه المحصلة تجعل و. (1)جسدية بليغةبجروح  خرينآخمسين مليون شخص 
 العالم المعاصر. فيمشاكل الصحة العامة 

 على الطرق المرور سالمة تحسين أجل من للعمل عقدًا 2020-2011 الفترة أعلنتقد  المتحدة األمم كانتو -2
 توصية على بناًء خذاُت الذي ،2010 مارس/آذار 2 المؤرخ 64/255 العامة الجمعية قرار بموجب وذلك العالم، في

 .(2)2009 نوفمبر/الثاني تشرين 20و 19 في موسكو في المنعقد المرورية للسالمة األول الدولي الوزاري المؤتمر
 للوفيات السنوي لعددا تثبيت إلى 2020-2011 من أجل السالمة على الطرق المتحدة األمم عمل عقد ويهدف
 ،2020 عام المتوقع نصف العدد إلى لوصولل ،ًايتدريج هتخفيض ثم ومن، العالم في الطرق صدامات عن الناجمة

 .(3)مليون 1.9 حوالي من بداًلحالة وفاة  ألف 900 أي

 بتحقيق الكفيلة النشاطات لتنفيذ شاملة خطة العالمية الصحة منظمة وضعت المتحدة، األمم من وبتكليف -3
 سالمة تحسين )ب( ؛المرورية السالمة إدارة )أ(: رئيسية ركائز خمس ضمن المرورية، السالمة عقد هدف

 واإلسعاف اإلنقاذ عمليات تحسين (ه) ؛الطرق مستعملي سالمة تحسين )د( ؛المركبات سالمة تحسين )ج( ؛الطرق
 .(4)للصدامات الالحقة

لألمين  ًاخاص ًامبعوث ،السيد جان تود، رئيس االتحاد الدولي للسيارات ُعّين، 2015يل نيسان/أبر 29وفي  -4
العام لألمم المتحدة لشؤون السالمة المرورية بهدف المساعدة في تأمين االلتزام السياسي لجعل السالمة المرورية 

وتوفير التمويل الالزم لذلك بالتنسيق مع منظمات  ،أولوية، ولتحفيز الجهود لتحسين السالمة المرورية في العالم
 .(5)واإلقليمية المعنية بقضية السالمة المرورية األمم المتحدة ذات الصلة والجهات الدولية

 قرار الجمعية العامة موجب باألمم المتحدة  هاعتمدتا التيأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر أما  -5
-3الغاية نص فت ،2030حويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام بعنوان ت 2015أيلول/سبتمبر  25المؤّرخ  70/1

 والغاية ،2020 واإلصابات الناجمة عن صدامات المرور إلى النصف بحلول عام خفض عدد الوفيات علىمنها  6
إليها ل الوصول ظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسُهضرورة توفير إمكانية وصول الجميع إلى ُنعلى  11-2

سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص  ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وال

                                                           

(1) World Health Organization, Global Status Report on Road Safety (Geneva, 2015) .
                                                                        .http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en 

(2) United Nations Road Safety Collaboration, First Global Ministerial Conference on Road Safety, 19-20 
                                                     .  _10_09/en/http://www.who.int/roadsafety/events/2009/19November (Moscow, 2009).   

(3) World Health Organization, Global Status Report on Road Safety (Geneva, 2013), figure 1, p. 1. 
                                                                        .http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/ 

)جنيف(.  2020-2011 الطرق على السالمة أجل من لعملا بعقد الخاصة العالمية ، الخطةمنظمة الصحة العالمية (4)
                                                                               .http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/arabic.pdf?ua=1 

(5)  -road-for-envoy-special-sgs-safety/un-road-for-envoy-special-nations-https://www.unece.org/united
                                     .                                                                                                                            safety.html 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/64/255&referer=http://www.un.org/ar/ga/64/resolutions.shtml&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en
http://www.who.int/roadsafety/events/2009/19_10_09/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/arabic.pdf?ua=1
https://www.unece.org/united-nations-special-envoy-for-road-safety/un-sgs-special-envoy-for-road-safety.html
https://www.unece.org/united-nations-special-envoy-for-road-safety/un-sgs-special-envoy-for-road-safety.html
https://www.unece.org/united-nations-special-envoy-for-road-safety/un-sgs-special-envoy-for-road-safety.html
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الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
 .2030السن، بحلول عام 

المؤتمر الرفيع المستوى العالمي ، 2015الثاني/نوفمبر تشرين  19و 18 في، عقدت األمم المتحدةكذلك  -6
"إعالن  ضمنأّكدت التوصيات التي صدرت عن المؤتمر و. )البرازيل( برازيليافي  الثاني للسالمة على الطرق

الطرق إلى النصف بحلول على ضرورة تخفيض عدد الوفيات واإلصابات البليغة الناجمة عن صدامات برازيليا" 
 .(6)2020 عام

 2010منذ عام  نشاطات اإلسكوا في مجال السالمة المرورية  -أواًل

األعضاء باستخدام البيانات الرسمية  الدولقامت اإلسكوا بتقييم تطور وضع السالمة المرورية في  -7
النتائج في اجتماع الدورة  تعرضو .2013و 2010المرفوعة من الدول إلى منظمة الصحة العالمية عن عامي 

 وقد .2015تشرين الثاني/نوفمبر  24و 23في في القاهرة  تقدُعي تالسادسة عشرة للجنة النقل واللوجستيات ال
، بينما كان من (7)2013و 2010بين عامي في المائة  1.05بمعدل ازداد عدد وفيات صدامات المرور  أنتبّين 

بموجب الهدف المعلن لخطة العمل لتنفيذ عقد عمل األمم المتحدة ائة، في الم 9.3تناقص بمعدل أن يالمفترض 
 (.1)الشكل  2012-2011 على الطرقللسالمة 

 2013و 2010اإلسكوا بين عامي  األعضاء في الدولتطور وضع السالمة المرورية في   -1الشكل 

 

(. 2015تشرين الثاني/نوفمبر  24-23اإلسكوا، لجنة النقل، الدورة السادسة عشرة )القاهرة،  :المصدر
                                                                                   .session-16th-transport-https://www.unescwa.org/events/committee 

                                                           

 على الطرق: منظمة الصحة العالمية، إعالن برازيليا، المؤتمر العالمي الثاني الرفيع المستوى بشأن السالمة  (6)
 _http://www.who.int/violence_injury_prevention/road(. 2015تشرين الثاني/نوفمبر  19-18حان الوقت لتحقيق النتائج )برازيليا، 

                                                                                                            .ffic/Final_Draft_Brasilia_declaration_AR.pdf?ua=1tra 

 .2013و 2010بين عامي  وليبيا بسبب عدم توفر البيانات التي تسمح بالمقارنة الجمهورية العربية السوريةبعد استبعاد كل من  (7)
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ظم وطنية إلدارة السالمة المرورية. تنطلق هذه وأعّدت اإلسكوا أيضًا دلياًل إرشاديًا إلنشاء أو تفعيل ُن -8
على مراصد وطنية، ُتكّلف بتتبع  ظم من إنشاء هيئات قيادية وطنية متفرغة إلدارة السالمة المرورية، بناًءالُن

قيقة، بهدف إنشاء أو تفعيل آليات التنسيق الالزمة تطور وضع صدامات المرور ونتائجها من خالل تقديم بيانات د
(. وتجدر اإلشارة في هذا 2من مجالس وطنية ولجان فنية، وتوضيح مهام ووظائف جميع هذه الجهات )الشكل 

الصدد إلى أن المجالس أو اللجان الوطنية للسالمة المرورية ال تحل محل الهيئات القيادية المتخصصة بإدارة 
 ية التي نّص عليها دليل اإلسكوا اإلرشادي، المستوحى من أحدث الممارسات العالمية السالمة المرور
 بهذا الخصوص.

  ظم وطنية إلدارة السالمة المروريةالهيكلية التنظيمية المقترحة من اإلسكوا إلنشاء أو تفعيل ُن  -2الشكل 

 

اإلسكوا، لجنة النقل، الدورة السادسة عشرة، سالمة المرور على الطرق: دليل اإلسكوا اإلرشادي المقترح حول أنظمة  :المصدر
 /https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org(. 2015تشرين الثاني/نوفمبر  24-23إدارة السالمة على الطرق )القاهرة، 

                                  .f_national_systems_on_road_safety_arabic.pdffiles/events/files/guidlines_for_the_establishment_o 

الدول السالمة المرورية ضمن مشروع بناء نظام المعلومات الجغرافية للنقل في  درجت قضّيةوُأ -9
 تحظُل حيث ،(يلاليونيف) المؤقتة في لبنانقوة األمم المتحدة  ، الذي تقوم اإلسكوا بتطويره بالتعاون معاألعضاء
 لوصالت المرورية السالمة مؤشر حظُلو ككل، البلد مستوى على العامة المعلومات طبقة ضمن المرورية السالمة
 .المذكور الجغرافية المعلومات نظام في الطرق طبقة ضمن الطرق

 حول الفنية العمل ورشة في المستدامة التنمية أهداف كأحد المرورية السالمة قضية درجتُأ كذلك -10
، 2017أبريل /نيسان 25و 24 يف اإلسكوا في قدتُع التي فلسطين،دولة  في المستدام للنقل االستراتيجي التخطيط
 .الفلسطينية والمواصالت النقل وزارة من المستوى رفيعي موظفين بمشاركة

المرورية، الذي شاركت اإلسكوا في االجتماع التشاوري الثاني لمنظمات األمم المتحدة بشأن السالمة و -11
وضرورة  ،وعدم تجانسها ،مشكلة تباين البيانات فلفتت إلى. 2017نوفمبر /تشرين الثاني 3في قد في جنيف ُع

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


E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/8 

 
-6- 

 

 

والتدقيق فيها تنسيق البيانات الوطنية من خالل  ،للسالمة المرورية لتالفي هذه المشكلة إقليميإحداث مرصد 
 إيجاد التمويل المطلوب إلحداث هذا المرصد. وأهميةلصلة، منظمة الصحة العالمية ذات اشروط ومواءمتها مع 

تم االتفاق مع مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة على تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى حول و
عقد هذا المجال في الدول العربية، على أن ُتفي بمشاركة كبار المسؤولين  ،السالمة المرورية في المنطقة العربية

الستعراض مشاكل السالمة المرورية الورشة تخصص سو .2018مايو /أيارفي في مقر اإلسكوا في بيروت 
، ومواءمة مواصفات المركبات وتجهيزات السالمة وتجانسها المنطقة العربية، وأهمها دّقة البياناتبالخاصة 

 تحسينها.بل المرورية، والقضايا المتعلقة بسلوك السائقين ومستعملي الطريق وُس

 ُوضع فير التدريسي في مجال إدارة السالمة المرورية، الذي يستجاإلسكوا دعم برنامج الماوتواصل  -12
المشاركة وتساهم في هذا الدعم من خالل . شركة رينوفي جامعة القديس يوسف في بيروت بدعم من  2012عام 

، وفي االشتراك مع مقرهاة المرورية في طّلاب للتدريب في مجال السالمالوفي استقبال  ،محاضراتالفي تقديم 
 تنظيم ندوات ودورات تدريبية إقليمية في مجال السالمة المرورية.في الجامعة إدارة 

 النتائج الجزئية لمسح أوضاع السالمة المرورية   -ثانيًا
 2017اإلسكوا لعام األعضاء في  الدولفي 

لوصول لفهم لاألعضاء،  الدوللتحري وضع السالمة المرورية في  2017صيف عام  جري مسح فيُأ -13
والمساعدة على وضع الخطط المناسبة لتحسين السالمة  ،ورصد التقدم المحرز ،أعمق لقضايا السالمة المرورية

 لكترونية المخصصة لهذا الغرض المسح عبر البوابة اإل جريُأالمرورية وإدارتها في المستقبل. وقد 
(Survey Monkey)، إلى المنسقين الوطنيين الفنيين للجنة النقل واللوجستيات في ّجهت ُورسالة خطية  إثر 

 األعضاء. الدول

 العربية  الدولتطور العدد السنوي للوفيات الناجمة عن صدامات المرور في 
 2015-2010خالل الفترة 

 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المستجيبة الدول

 958 2065 2494 2382 2152 2959 اليمن 1

 2514 2769 2951 3118 2703 2508 العراق 2

 429 461 445 454 493 374 الكويت 3

 227 228 235 204 205 228 قطر 4

 576 655 650 595 508 549 لبنان 5

 76 57 77 75 55 70 البحرين 6

 السودان 7
 

2667 2482 2349 2223 2154 

 675 816 913 1139 1056 820 ُعمان 8

 110 101 142 121 115 132 فلسطين 9

 3489 3832 4167 4222 3778 المغرب 10
 

 174 219 204 217 177 163 موريتانيا 11

 608 688 768 816 694 670 األردن 12

 1407 1565 1505 1623 1485 1208 تونس 13
 

 المجموع
 

16532 17393 16565 15336 
 

 .2017 ،األعضاء الدول: مسح اإلسكوا لوضع السالمة المرورية في المصدر

 .لكترونيةحسب تاريخ مشاركتها في المسح في المنّصة اإل الدولتّم ترتيب : مالحظة
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، كانت ثالث عشرة دولة قد أرسلت إجابات كاملة أو جزئية على 2017كانون األول/ديسمبر  1وحتى  -14
مان، وفلسطين، وقطر، األردن، والبحرين، وتونس، والسودان، والعراق، وُعأسئلة المسح. هذه الدول هي: 

والكويت، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. ويبّين الجدول التالي تطّور أعداد وفّيات صدامات المرور بين 
 في هذه الدول. 2015و 2010عامي 

في المائة، تاله  5.2بنسبة  2012و 2011ويشير الجدول إلى ارتفاع في عدد وفيات المرور بين عامي  -15
تطّور العدد  3ويوضح الشكل   .2014في المائة في عام  7.4وبنسبة  2013في المائة في عام  4.8انخفاض بنسبة 

 4ويقارن الشكل  .2014-2011الفترة في المسح  شاركت فيالتي  الدولاإلجمالي لوفيات صدامات المرور في 
 .2014و 2013بشكل تفصيلي بين أعداد وفيات صدامات المرور في الدول األعضاء في عامي 

 2014-2011الفترة في تطور العدد السنوي لوفيات صدامات المرور   -3الشكل 

 

 .2017 ،األعضاء الدولفي  : اإلسكوا، بناًء على النتائج الجزئية لمسح أوضاع السالمة المروريةالمصدر

 2014و 2013مقارنة تفصيلية ألعداد وفيات صدامات المرور بين عامي   -4الشكل 

 

 .2017األعضاء  الدول: اإلسكوا، بناًء على النتائج الجزئية لمسح أوضاع السالمة المرورية في المصدر
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تقديم عرض مرئي بالنتائج الجزئية  2018ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل التي ستعقد في أيار/مايو  -16
التي واالستماع إلى الشروحات والتفسيرات للمسح في ضوء اإلجابات الواردة من الدول األعضاء لغاية تاريخه، 

هذه وعالقة  أو الزيادات الملحوظة في عدد وفيات صدامات المرور خالل فترة المسح، حول االنخفاضات تقدمها
 .الفترةعت موضع التنفيذ خالل هذه ِضاءات التي قد تكون ُوبالسياسات واإلجرالتطورات 

 الخالصة  -ثالثًا

، تنسق األمانة التنفيذية مع مكتب السالمة المرورية في العالم وفي المنطقة العربية نظرًا ألهمية موضوع -17
المرورية في المنطقة المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لعقد ورشة عمل رفيعة المستوى حول السالمة 

قضايا السالمة في ص هذه الورشة للبحث المعمق خَصوسُت .2018خالل شهر أيار/مايو  لمّدة يومين العربية
الورشة، هذه لمشاركة في ل األعضاء مدعوونالدول  ممثالت/وممثلوالعربية وخصوصياتها.  الدولالمرورية في 

 وطرح أهم المشاكل والتحديات  ،ضاع السالمة المروريةاستكمال بيانات مسح أوواالستعداد لها من خالل 
 بل تذليلها.وُس

----- 
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