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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة النقل واللوجستيات
 العشرونالدورة 

 2019 ديسمبر/كانون األول 10-9،      عم ان

 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

  األمم المتحدةعمل  عقدب المرتبطة تحدياتالسالمة المرور و: 1 نقاش حلقة
 2020-2011 المرورية سالمةلل

 زـموج

عن العالمي  تقريرحلقة النقاش أوضاع السالمة المرورية في البلدان العربية باالستناد إلى ال تتناول
. وتستعرض نتائج المسح 2018في عام  الصادر عن منظمة الصحة العالميةحالة السالمة على الطرق، 

بشأن إدارة السالمة  2018الذي أجرته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في عام 
  المرورية في البلدان العربية.

  للفترة بلدان العربيةإلدارة السالمة المرورية في ال                                      وتناقش الحلقة أيضا  األولويات اإلقليمية
                                                                                 باالستناد إلى نتائج وتوصيات ورشة العمل اإلقليمية التي نظ متها اإلسكوا بهذا الشأن في  2019-2020

وتتناول حلقة النقاش التقرير الذي أحاله األمين العام لألمم  .2018بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 
، والذي يتعلق 2019امة لألمم المتحدة في آب/أغسطس العالدورة الرابعة والسبعين للجمعية المتحدة إلى 

 .مستدامةو مرورية آمنةبيئة بتحسين السالمة على الطرق في العالم من خالل تهيئة 

للسالمة االستئماني صندوق األمم المتحدة         ي تيحهاالفرص التمويلية التي                         وتتطر ق حلقة النقاش إلى 
السالمة المرورية  إدارة فيتعزيز القدرات الوطنية والمحلية  بهدف 2018                  الذي أ نشئ في عامالمرورية 

بشأن السالمة على الطرق، المقرر الثالث المؤتمر الوزاري العالمي                               ها. وتتناول حلقة النقاش أيضا  وتحسين
رسم االتجاهات والذي يهدف إلى ، 2020فبراير شباط/ 20و 19ي     يوم  ، السويدعقده في ستوكهولم

 .وما بعده 2030 عام ستقبلية للسالمة المرورية في العالم حتىاالستراتيجية الم

مدعوون إلى مناقشة المواضيع المطروحة في حلقة النقاش  النقل واللوجستياتوأعضاء لجنة 
 .المقترحات في هذا الشأنووإبداء المالحظات 
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 في البلدان العربية يةسالمة المرورالوضع   -    أوال 

اعتمدتها  المؤشرات التيإلى  باالستنادالبلدان العربية حسب وضع السالمة المرورية فيها  ترتيبجرى  -1
. (1)الشكل  2018، الصادر في عام مة على الطرقحالة السالعن  العالمي تقريرهاالعالمية في حة منظمة الص

 2016عام في المرور  صداماتالناجمة عن لوفيات األكبر من اعدد ال الواردة في التقرير إلى أن تقديراتتشير الو
 (7,686)العراق و، (9,287)مصر و، (9,311)المملكة العربية السعودية و، (10,178)السودان  في       س ج ل قد 

 ةالبلدان الخمس تلكالمرور في  صداماتالناجمة عن  وفيات                               . ووفقا  للتقرير، بلغت حصيلة ال(6,917)والمغرب 
الناجمة عن  وفياتلمن العدد اإلجمالي ل في المائة 67 يعادل، أي ما 2016عام في وفاة حالة  43,379        مجتمعة 

 .نفسه العاموفاة في حالة  64,661المرور في البلدان العربية والبالغ  صدامات

 2016عام في المرور  صداماتالناجمة عن  وفياتلل اإلجماليترتيب البلدان العربية حسب العدد   -1الشكل 

 
 .2018ية، تقديرات منظمة الصحة العالم :المصدر

البلدان العربية التي تحتل المراتب الخمس                                           معدل الوفيات لكل مائة ألف نسمة، يتبي ن أن               وعندما ي حس ب  -2
جزر و، (26.5)الجمهورية العربية السورية و، (27.1)الصومال و، (28.8)المملكة العربية السعودية األولى هي 

 (.2الشكل ) (26.1)وليبيا  (26.5)القمر 

جزر 
 القمر

دولة  قطر
 فلسطين

اإلمارات  ليبيا لبنان موريتانيا الكويت ع مان
العربية 
 المتحدة

الجمهورية  لصومالا تونس األردن
العربية 
 السورية

المملكة  مصر العراق المغرب
العربية 
 السعودية

 السودان

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
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 2016في عام  ألف نسمة 100الوفيات لكل  معدلترتيب البلدان العربية حسب   -2الشكل 

 
 .2018، العالميةتقديرات منظمة الصحة  :المصدر

التي توفرت بشأنها  العربيةلمرور في البلدان ا صداماتأعداد الوفيات الناجمة عن  1ويبين الجدول  -3
. ويتيح هذا الجدول منظمة الصحة العالمية                 ، وفقا  لتقديرات2016و 2013و 2010األعوام  فيوذلك  البيانات،

التي شملتها بلدان الوفيات في لأن العدد اإلجمالي ل ، ويبينر في أعداد الوفيات بين األعوام المذكورة            مالحظة التغي 
 عن عام في المائة 6بنسبة               ، مسجال  زيادة2016عام في                    ولكنه ارتفع مجددا  2013في عام  انخفضقد  التقديرات

 . 2010عام  عن في المائة 4و 2013

 القابلة للمقارنةوالمرور في البلدان العربية  صداماتالناجمة عن  وفياتال أعداد -1الجدول 
 2016و 2013و 2010 في األعوام

 البلد
وفيات عدد ال
 2010لعام 

وفيات عدد ال
 2013لعام 

عدد 
لعام  وفياتال

2016 

أعداد الوفيات بين  تغي ر
 2016و 2010ي عام 

 )بالنسبة المئوية(

أعداد الوفيات بين  تغي ر
 2016و 2013ي عام 

 )بالنسبة المئوية(

 21 63 2306 1,913 1,414 األردن

 64 76 1678 1,021 956 اإلمارات العربية المتحدة

 -3 31 2595 2,679 1,974 تونس

 10 -7 10178 9,221 10,935 السودان

 13 -23 7686 6,826 9,962 العراق

 -23 -16 713 924 845 ع مان

دولة 
 فلسطين

اإلمارات  لبنان الكويت ع مان مصر قطر
العربية 
 المتحدة

جزر  ليبيا السودان موريتانيا األردن تونس العراق المغرب
 القمر

الجمهورية 
العربية 
 السورية

المملكة  لصومالا
العربية 
 السعودية
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 )تابع( 1الجدول 

 البلد
عدد الوفيات 

 2010لعام 
عدد الوفيات 

 2013لعام 

عدد 
الوفيات لعام 

2016 

تغي ر أعداد الوفيات بين 
 2016و 2010عام ي 

 المئوية()بالنسبة 

أعداد الوفيات بين  تغي ر
 2016و 2013عام ي 

 )بالنسبة المئوية(

 5 92 252 241 131 دولة فلسطين

 -28 -3 239 330 247 قطر

 14 58 715 629 452 الكويت

 0 16 1090 1,088 942 لبنان

 -11 -13 9287 10,466 10,721 مصر

 1 20 6917 6,870 5,759 المغرب

 18 37 9311 7,898 6,800 السعوديةالمملكة العربية 

 12 10 1064 952 970 موريتانيا

 6 4 54031 51,058 52,108 المجموع

 .2018: تقديرات منظمة الصحة العالمية، المصدر

 إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية  -      ثانيا 

مع جامعة القديس يوسف في  ، بالتعاون(اإلسكواأجرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) -4
العربية. ومن خالل هذا بلدان الفي  البيانات المتعلقة بهاجمع  ل    س ب وإدارة السالمة المرورية       ا  عن بيروت، مسح

إجابات من إحدى عشرة دولة              تلق ت اإلسكوا، 2018آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر                الذي أ جري بين، المسح
 :(2)الجدول  إدارة السالمة المروريةالمتعلقة بالتالية عناصر التوفر  الدول األعضاء بشأنمن 

 ؛ئيس الحكومةر بقيادةللسالمة المرورية  أعلىمجلس  •

النقل أو أي وزير للسالمة المرورية برئاسة الوزير المعني بشؤون السالمة المرورية ) فنيةلجنة  •
 ؛(وزير الداخلية

أصحاب  فمختل بالتنسيق معتخطيط إجراءات السالمة المرورية ومتابعتها لهيئة قيادية حكومية  •
 ؛المصلحة

 ؛حليلهابيانات السالمة المرورية وتتجميع لمرصد وطني  •

 لتحسين السالمة المرورية.طنية استراتيجية و •
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 اإلسكوا عن إدارة السالمة المروريةمسح نتائج   -2 الجدول

 البلد
للسالمة  مجلس أعلى

 المرورية
للسالمة  لجنة فنية

 المرورية
 هيئة قيادية

 حكومية
مرصد 
 وطني

 استراتيجية
 وطنية

 نعم ال ال ال ال األردن

      اإلمارات العربية المتحدة

      البحرين

 ال نعم ال نعم ال تونس

الجمهورية العربية 
 السورية

 ال ال ال نعم نعم

 نعم    نعم السودان

 ال ال ال نعم ال العراق

 نعم ال ال ال نعم      ع مان

 نعم ال ال ال نعم دولة فلسطين

 نعم نعم نعم نعم ال قطر

 نعم ال ال ال ال الكويت

 ال ال نعم نعم نعم لبنان

      ليبيا

      مصر

 نعم ال نعم نعم نعم المغرب

      المملكة العربية السعودية

      موريتانيا

      اليمن

 7 2 3 6 6 المجموع

                علما  أن اإلسكوا ، استراتيجية وطنية لتحسين السالمة المرورية عربية لديها سبعة بلدان ويبين الجدول أن -5
 فقط لديهما     د ين   ل   ب أن       أيضا   الجدول                                                                   تلق ت نسخة عن االستراتيجية الوطنية من األردن ودولة فلسطين فقط. ويبين

تساعد بيانات شاملة وموثوقة                        أن المرصد أساسي  إلنتاج  مع، وهما تونس وقطر، مرصد وطني للسالمة المرورية
  .فعالة لتحسين السالمة المرورية واستراتيجيات وخطط عمل سياسات وضعفي 
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  األولويات اإلقليمية إلدارة السالمة المرورية في البلدان العربية  -      ثالثا 
 2020-2019 في الفترة

ي              في بيروت يوم  ،إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية بشأنورشة عمل إقليمية              نظ مت اإلسكوا  -6
وقد  لجنة النقل واللوجستيات.ل الدورة التاسعة عشرة من فعاليات      كجزء ، 2018 نوفمبر/تشرين الثاني 28و 27

المعني المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة                                ، التي ع قد ت بالشراكة مع مكتب العملشارك في ورشة 
دولة وممثل ،       عربيا                خمسة عشر بلدا  لالنقل والداخلية  اتوزارمسؤولون رفيعو المستوى من  السالمة المرورية،ب

منظمات غير الو والدوليةقليمية عدد من المنظمات اإلخبراء أكاديميين وجامعيين وممثلي  ، إضافة إلىالجزائر
 الناشطة في مجال السالمة المرورية.حكومية ال

 مثل أهمية استخدام السالمة المروريةللتوعية بشأن قضايا  معرض       أ قيم، وبالتزامن مع ورشة العمل -7
 المعرض بالتعاون هذا م ظِّأثناء القيادة أو القيادة تحت تأثير مخدر. ون  الذهني األمان، وعواقب الشرود حزام

في  يوسف القديس جامعةواللبنانية،  الداخلي األمن قوىومع المجلس الوطني للسالمة المرورية في لبنان، 
وعدد من الوكاالت الحكومية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنية ، اللبناني األحمر الصليبوبيروت، 

 .بالسالمة المرورية

التي  ألولويات اإلقليميةإلى مجموعة من ا في ورشة العمل أ جري تالحوارات والمناقشات التي  خل ص تو -8
 2020-2019فترة ال في السالمة المرورية في البلدان العربيةتحدد اإلطار العام لخطط العمل المعنية بتحسين إدارة 

  (. 3)الجدول 

 إلدارة السالمة المرورية في البلدان العربيةاألولويات اإلقليمية   -3الجدول 

 الدعم الدولي األولويات المحاور 

االستراتيجيات وضع  1
 الوطنية وخطط العمل

تفعيل األنظمة الوطنية إلدارة وضع أو  -1
السالمة المرورية، بما في ذلك الهيئة القيادية 

 .الوطنية وآليات التنسيق

لجنة وطنية للسالمة  عدم توفرفي حال  -2
الجهات عالقات العمل بين تعزيز المرورية، 

بالسالمة المرورية في الوزارات المعنية 
 .المختلفة

 .جديدة وتنفيذها خطط عملوضع  -3

 .هاوتعديلخطط العمل القائمة تحديث  -4

 الشراكات على المستوى الوطني بناء  -5
 .(ن العام والخاص  ي             )بين القطاع 

 ؛سكوااإل -

                          المشروع األورومتوس طي لدعم  -
 ؛قطاع النقل

 ؛البنك الدولي -

 ؛البنك اإلسالمي للتنمية -

الممارسات مناطق أخرى ذات  -
 .االتحاد األوروبي(مثل الجيدة )

  

https://www.unescwa.org/ar/events/إدارة-السلامة-المرورية-في-البلدان-العربية
http://www.isf.gov.lb/ar
https://manser.usj.edu.lb/ar/index.html
http://www.redcross.org.lb/indexar.aspx?pageid=487
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 )تابع( 3الجدول 

 الدعم الدولي األولويات المحاور 

 تعزيز اإلطار التنظيمي 2

 

ألمم المتحدة لاالنضمام إلى ست اتفاقيات  -1
 .لسالمة المروريةا بشأن

بشأن تطبيق ست اتفاقيات لألمم المتحدة  -2
 .السالمة المرورية

سكوا، ولجنة الدعم الفني من اإل -
 االقتصادية األمم المتحدة

المبعوث مكتب ألوروبا، و
الخاص لألمين العام لألمم 

المعني بالسالمة  المتحدة
 ؛المرورية

                          المشروع األورومتوس طي لدعم  -
 ؛قطاع النقل

 ؛البنك الدولي -

 ؛البنك اإلسالمي للتنمية -

 .االتحاد الدولي للنقل على الطرق -

السالمة بيانات تجميع  3
 المرورية

لسالمة باالجهات المعنية التعاون بين تحفيز  -1
 النقل والصحةوزارات مثل  المرورية

 .الشرطةجهاز والداخلية، و

السيارات المتعلقة بالسجالت تحسين إدارة  -2
وتطبيق قانون  ومخالفات السير، والسائقين

 .السير

 لتنسيقالنظر في إنشاء مرصد إقليمي  -3
وتحسين البيانات الوطنية المتعلقة بالسالمة 

 صداماتالمرورية )مثل التحقيق في 
 .المرور(

 ؛سكوااإل -

البنك الدولي، واالتحاد الدولي  -
للسيارات، والمنتدى العالمي 

 ؛للنقل

 ؛منظمة الصحة العالمية -

                          المشروع األورومتوس طي لدعم  -
 ؛قطاع النقل

االتحاد الدولي للنقل على  -
 ؛الطرق

 .االتحاد العربي للنقل البري -

 الشراكاتبناء التشبيك و 4

 

تسهيل تبادل المعرفة بين الخبراء  -1
واألكاديميين ومعاهد البحوث والدول 

 .األعضاء

 .تحديد مصادر التمويل -2

 .سكوااإل -

 : تجميع اإلسكوا.المصدر
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 (*)على الطرقالسالمة بشأن تحسين تقرير األمين العام لألمم المتحدة   -      رابعا 

لألمم المتحدة، أحال األمين العام لألمم المتحدة  العامةخالل أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية  -9
ته منظمة الصحة العالمية بالتشاور مع اللجان     أعد  ،                                                   للمناقشة تقريرا  عن تحسين السالمة المرورية في العالم

 .على الطرق لسالمةالمعني بالتعاون في مجال ا األمم المتحدة فريقفي  آخرين شركاءواإلقليمية لألمم المتحدة 

       وسردا   ،72/271مة عن تنفيذ التوصيات الواردة في قرار الجمعية العا        مستجد ة التقرير معلومات  تضمنيو -10
عقد العمل أهداف                 سعيا  إلى تحقيق  على الطرق في العالملسالمة األوساط المعنية بالألنشطة التي اضطلعت بها 

التقرير التطورات  عرضويوأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.  (2011-2020) على الطرقمن أجل السالمة 
 12من  ة مؤلفةمجموع ىعل الدول األعضاء بتوافق اآلراء ةموافق، ومن بينها التي حصلت منذ التقرير السابق

الصعيدين  ىالعمل وضمان قياس التقدم علتوجيه من أجل  في مجال السالمة على الطرق في العالم       طوعيا       هدفا 
أهداف لدعم التقدم نحو تحقيق  المرورية للسالمةاالستئماني صندوق األمم المتحدة إنشاء والوطني والعالمي؛ 

المؤتمر  ةالستضافالعرض الذي قدمته حكومة السويد و التنمية المستدامة وغاياتها المتصلة بالسالمة على الطرق؛
الصعيد اإلقليمي  ىعلمبادرات         ات خذ ت. وقد 2020 عام في بشأن السالمة على الطرقالوزاري العالمي الثالث 

 المرورية،عين في مجال السالمة       للمشر  ةإقليميالسياسات، بما في ذلك من خالل إنشاء شبكات ن أبشلتيسير الحوار 
، وتحسين البنية التحتية مراصد إقليمية للسالمة المروريةوتعزيز جمع البيانات بما في ذلك من خالل إنشاء 

إلى الجمعية العامة لتوجيه          الموج هةمن التوصيات                 م التقرير بعدد   ت    خت                            المركبات وبناء القدرات. وي  ةوسالم
أهداف  ضمن 11.2و 3.6           والغايت ين ة على الطرقمن أجل السالم اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف عقد العمل

  .التنمية المستدامة

ثبات  من                                                     هو عدم حصول تقد م ملحوظ في تحسين سالمة المرور، بالرغم  تقريرالص إليه           أهم ما خل       ولعل  -11
ة في عام الصادر منظمة الصحة العالمية تقديراتالمرور حسب  صداماتالناجمة عن وفيات لالعدد السنوي ل

المرور  صداماتبذل المزيد من الجهود لتفادي الوفيات واإلصابات البالغة الناجمة عن  لذا، ال بد من. 2018
 .آمنة ومستدامة مروريةبيئة  تهيئةو

 :                                                                      التوصيات الواردة في التقرير والموج هة إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة وشملت -12

بين والمنسق ضمان العمل المشترك  من أجل مةعلى أعلى مستويات الحكو توفير القيادة السياسية (أ)
 عن الصحة والنقل والبنى التحتية والتعليم والداخلية؛ المسؤولة الوزاراتوالقطاعات 

استخدام و الهوائية من وركوب الدراجاتم تدعم المشي اآل  ظ            رات في الن ييغجراء تإعطاء األولوية إل )ب(
 ؛ الوطنيودون النقل العام على الصعيدين الوطني 

هج النظام اآلمن في جميع القرارات، بما في ذلك في مجال استخدام األراضي وتخطيط         تعزيز ن  )ج(
في مؤشرات األداء الرئيسية ووخدمات النقل،  أساطيل المركباتشراء  عندالسالمة مواصفات تحديد والنقل 

                                                

)*( https://undocs.org/ar/A/74/304. 

https://www.who.int/roadsafety/en/
https://undocs.org/ar/A/RES/72/271
https://undocs.org/ar/A/RES/72/271
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/ar/
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/ar/
https://www.unece.org/unrsf/home.html
https://www.roadsafetysweden.com/
https://www.roadsafetysweden.com/
https://www.roadsafetysweden.com/
https://www.roadsafetysweden.com/
https://undocs.org/ar/A/74/304


E/ESCWA/C.5/2019/CRP.1 
 

-10- 
 

من للنقل العام والمركبات التشغيل اآل البنى التحتية للطرق، وفي السياسات التي تحفز استثمارات للسالمة في
 التجارية؛

لألمم المتحدة  السالمة متطلباتبيع المركبات الجديدة التي ال تستوفي الحد األدنى من  ىعلالقضاء  )د(
المستهلكين تزويد من أجل لزامي لعالمات التصنيف اإلأو ما يعادلها من المعايير الوطنية، ودعم االستخدام 

 المركبات؛  ةعن سالم موثوقةبمعلومات 

عند االقتضاء، و ،المروريةتقييم السالمة  في مجاللبناء القدرات  ةكافيالموارد التخصيص  (ه)
 من؛مبادئ النظام اآل بإدراجللطرق  بالبنى التحتيةالنهوض 

تلك تنفيذ وتعزيز  المروريةاالنضمام إلى صكوك األمم المتحدة القانونية الدولية المتعلقة بالسالمة  )و(
 االتفاقيات؛ 

السالمة  بإدارةتحسين نوعيه البيانات، بما في ذلك عن طريق تعزيز جهود جمع البيانات المتعلقة  )ز(
 صداماتالناجمة عن اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية من حيث التكاليف والتدخالت بفعالية المرورية و

 ؛المرور

 ؛ على الطرقالسالمة  بشأنالعالمي الخامس  المرحلي تقريرال إعدادالمشاركة في  )ح(

التمويل ليات آأو في  المروريةللسالمة  االستئماني في صندوق األمم المتحدة                المساهمة ماليا  )ط(
 األخرى؛

من أجل استعراض التقدم  على الطرقلسالمة بشأن االمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث  )ي(
وغاياتها المتصلة وأهداف التنمية المستدامة  من أجل السالمة على الطرق تحقيق أهداف عقد العملالمحرز في 

عام  بحلولل تحقيق األهداف   ب   س  ةمناقش لالستمرار في للدول األعضاءالفرصة  ةتاحإو، بالسالمة المرورية
مثل التبرعات م والخاص، بما في ذلك، حسب االقتضاء، من خالل تعبئة الموارد من القطاعين العا ،2030

 ؛المرورية، لدعم اإلجراءات المتعلقة بالسالمة الخيرية

  .إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين عن هذه المسائل تقديم تقرير )ك(

 للسالمة المرورية االستئماني صندوق األمم المتحدة  -      خامسا 

بهدف مساعدة البلدان  2018نيسان/أبريل  في للسالمة المرورية االستئماني صندوق األمم المتحدة      أ نشئ -13
للسالمة المرورية من أجل الحد من عدد الوفيات  ةفعال ةوطنيم   ظ                                    المنخفضة والمتوسطة الدخل على وضع ن 

المرور وخفض الخسائر االقتصادية الناجمة عنها. ويطمح الصندوق إلى تعزيز  صداماتواإلصابات الناجمة عن 
 .الفنيةمن خالل توفير التمويل والخبرة  وتحسينها السالمة المرورية إدارة فيالقدرات الوطنية والمحلية 

https://www.unece.org/unrsf/home.html
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      دعوة ، 2019كانون األول/ديسمبر  4حتى و 2019تشرين األول/أكتوبر  10 فيقد أطلق الصندوق، و -14
مشاريع للفي التمويل عطى األولوية                                             الحد من الوفيات الناجمة عن حركه المرور. وست تسهم في  شاريعم القتراح
  التالية:األولويات الثالث والتي تستوفي أولوية واحدة أو أكثر من  أثر فوري وملموس التي لها

 أو ،ةالمروري للسالمة القائمة الوطنية م  ظ     الن  في المفقودة العناصر لتحديدالفنية  المساعدة توفير )أ(
 م؛  ظ     الن  هذه إلنشاء عمل خطة إلعداد

      وفقا  المرورية للسالمة الوطنية م  ظ     الن  تحسينة من أجل محدد إجراءات لتنفيذ الفنية المساعدة توفير )ب(
 مقرر إعدادها؛ أو قائمة وطنية عمل لخطة

 م الوطنية للسالمة المرورية.                الطرق في الن ظ  لسالمة العامة اإلدارة حسينالفنية لت لمساعدةتوفير ا )ج(

 األخرى، المنظمات مع الشراكات            ، وأن ت بنى بتأييد الحكومة المقترحة لمشاريع                 وي حب ذ أن تحظى ا -15
من أجل تحقيق األثر  المرورية بالسالمة المعنية الحكومية غير والمنظمات األطراف، المتعددة التنمية وصناديق

 بطلب   ة مباشر تتقدمأن  المتحدة األمم لمنظمات الإ يحق وال، التحتية البنى مشاريع الصندوق ل    يمو  ولن .المنشود
 التنسيق بمراكز   ة مباشر االتصال ، فيمكنهاللدعوة باالستجابة المهتمة الهيئات األخرى أما. من الصندوق التمويل
 .خاللها من المشاريع مقترحات تقديممن أجل  كة       المشار  المتحدة األمم لمنظمات التابعة

لنقل قين الوطنيين المعنيين بالسالمة المرورية في وزارات ا      المنس  جميعاإلسكوا  في هذا اإلطار، دعتو -16
تقديم مقترحات  من خالل الصندوق         ي تيح هامن الفرص التمويلية التي الستفادة إلى اوالداخلية في الدول األعضاء 

 .2020-2019للفترة في البلدان العربية األولويات اإلقليمية إلدارة السالمة المرورية مع  التي تنسجمالمشاريع 

 على الطرقلسالمة بشأن االثالث  العالمي يالمؤتمر الوزار  -      سادسا 

تشرين  20و 19ي     يوم في موسكو  على الطرقلسالمة بشأن االمؤتمر الوزاري العالمي األول انعقد  -17
  على الطرقلسالمة من أجل لعمل للاألمم المتحدة عقد ، وكان من أهم نتائجه إطالق 2009 الثاني/نوفمبر

المرور إلى النصف  صداماتالناجمة عن وفيات ل، الذي هدف إلى تخفيض العدد اإلجمالي المتوقع ل2011-2020
 18      يوم يفي برازيليا  بشأن السالمة على الطرقالمؤتمر الوزاري العالمي الثاني . وتاله عقد 2020بحلول عام 

عقد اجتماع تنسيقي لممثلي البلدان األعضاء إلى ، وبادرت اإلسكوا خالله 2015 تشرين الثاني/نوفمبر 19و
وانعكاساتها على  التوصيات المنبثقة عنهو إعالن مؤتمر برازيليا للسالمة المرورية         واست عرضالمشاركين. 

تشرين  24و 23ي                         المنعقدة في القاهرة يوم  في اإلسكوا للجنة النقل السادسة عشرةالدورة  فيالبلدان األعضاء 
 .2015 نوفمبر/الثاني

، المقرر عقده في العاصمة بشأن السالمة على الطرقالمؤتمر الوزاري العالمي الثالث وتستضيف السويد  -18
        ي توق عهذا المؤتمر الذي في رعاية الصحة العالمية  ةمنظموتشارك . 2020شباط/فبراير  20و 19ي              ستوكهولم يوم 

الصناعة والبحوث  قطاعممثلون عن                  سيشارك فيه أيضا و. ةدول 80من أكثر من  وزاريةوفود  هن تحضرأ
تنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل من  فيلتبادل النجاحات والدروس المستفادة  ةسيتيح فرص، ووالمنظمات الدولية

 عام للسالمة المرورية في العالم حتى المقبلةتيجية ، ورسم االتجاهات االسترا2020-2011أجل السالمة المرورية 
 .وما بعده 2030

https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/transport/2019/un-road-safety-fund-opens-2019-call-for-proposals/doc.html
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/transport/2019/un-road-safety-fund-opens-2019-call-for-proposals/doc.html
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/transport/2019/un-road-safety-fund-opens-2019-call-for-proposals/doc.html
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/transport/2019/un-road-safety-fund-opens-2019-call-for-proposals/doc.html
https://www.who.int/roadsafety/ministerial_conference/en/
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/ar/
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/ar/
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/ar/
https://www.who.int/roadsafety/events/2015/brasilia_conference/en/
https://www.who.int/roadsafety/events/2015/brasilia_conference/en/
https://www.who.int/roadsafety/events/2015/brasilia_conference/en/
https://www.unescwa.org/ar/events/لجنة-النقل-الدورة-16
https://www.roadsafetysweden.com/
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 التوصيات  -      سابعا 

 :التوصيات التالية في اإلسكوا                        ت وج ه إلى الدول األعضاء، م   قد          على ما ت       بناء  -19

أو من أجل إنشاء  اإلرشادي حول أنظمة إدارة السالمة على الطرقدليل اإلسكوا ن ستفادة ماال -1
سياسات كفيلة بتحسين السالمة  وضعقادرة على ، إلدارة السالمة المرورية وطنيةم   ظ         تفعيل ن 

 .ومتابعة تنفيذهاالمرورية ووضع االستراتيجيات وخطط العمل 

من أجل  ةللسالمة المروري االستئمانيصندوق األمم المتحدة         ي تيحهاالتي االستفادة من الفرص  -2
متوسطة الدخل المنخفضة والتحسين السالمة المرورية في البلدان  التي تسهم في مشاريعالتمويل 

 للفترةدارة السالمة المرورية في البلدان العربية إلألولويات اإلقليمية         ووفقا  ل بالتنسيق مع اإلسكوا
2019-2020. 

المؤتمر الوزاري في  ،في اإلسكوا األعضاءلدول ل التابعة ،والداخليةأهمية مشاركة وزارات النقل  -3
شباط/فبراير  20و 19ي                             المقرر عقده في ستوكهولم يوم  الطرق على السالمة بشأن ثالعالمي الثال

 .الدول األعضاء في المؤتمر ةمشاركتنسيق في االستفادة من دور اإلسكوا و ،2020

----- 

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
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/
https://www.roadsafetysweden.com/
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