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 سالمة المروریة في البلدان العربیّة حول الي افتتاح ورشة العمل اإلقلیمیة  ف

 ۲۰۲۱أیار/ مایو  ۱۸اإلسكوا،  

 

 ممثلو وزارات النقل في البلدان العربیّة   ،الزمیالت والزمالء األعّزاء 

 السیّدات والسادة ممثلو الھیئات الوطنیّة للسالمة المروریة

 الضیوف المحترمون 

 

اسمحوا لي أن أكرر بدوري الترحاب بكم في ورشة العمل اإلقلیمیة حول السالمة المروریة في البلدان العربیّة،  
والتي تعقد ضمن نشاطات أسبوع األمم المتحدة السادس للسالمة المروریة من ناحیة وكأحد النشاطات المتّممة  

اللوجستیات في اإلسكوا، والتي تم عقدھا یومي الرابع والعشرین من  للدورة الحادیة والعشرین للجنة النقل و
، والتي تضمنت  ۲۰۲۰شھر تشرین الثاني/ نوفمبر والثامن من شھر كانون األول/ دیسمبر من العام المنصرم،  

المروریة بالسالمة  المتعلّقة  التوصیات  من  العدید  حینھ  أھّم  في  لمتابعة  فرصة  الیوم  ورشة  تشّكل  والتي   ،
 مستجداتھا.  

 السیّدات والسادة

  ھذه الصدامات ألف وفاة ناجمة سنویاً عن صدامات المرور في البلدان العربیّة، تمثّل    ٦٤۰۰۰مع ما ینوف على  
ت العمریة الشابّة  إحدى التحدیات األساسیة أمام التنمیة في المنطقة، بما تحصده من أرواح، السیّما من الفئا

تقّدر بشكل    اقتصادیّة   وبما تسببّھ من خسائر  ،االجتماعیة الناجمة عن ذلكاإلنسانیة والمنتجة، بكل المنعكسات  
یقارب    ۲وسطي بحدود   المحلي اإلجمالي، أي بما  الناتج  العربیّة عام    ٥٤% من  البلدان  ملیار دوالر في 

 في نفس السنة.   لعدد من البلدان العربیّة  رادي اإلفالناتج المحلّي  على یزید    وھو ما ،  ۲۰۱۹

الخاص  المبعوث  أشار  العامّ   وكما  رسالتھ    لألمین  في  تود،  جان  السیّد  المروریة،  للسالمة  المتحدة  لألمم 
الوفیات الناجمة عن صدامات المرور في المنطقة العربیّة یمثّل ضعف المعّدل الملحوظ  التوجیھیة، فإّن معّدل  

المطلوب بذلھ  اإلضافي  ، مّما یدّل على حجم الجھد  حسب آخر تقدیرات منظمة الصّحة العالمیّة  افي إقلیم أوروب 
باتباع حزمة    في البلدان العربیّة للحاق بالدول المتقّدمة التي نجحت في تخفیف الصدامات المروریة وآثارھا 

المتكاملة  اإلجراءات  للركائز    من  المفاھیمي  الجوھر  شّكل  والذي  اآلمن،  النظام  مفھوم  تندرج ضمن  التي 
، وھي: إدارة السالمة المروریة، تحسین  ۲۰۲۰- ۲۰۱۱الخمسة لعقد األمم المتحدة األّول للسالمة المروریة  

 اف. سالمة الطرق، تحسین سالمة المركبات، تحسین سلوك مستخدمي الطرق وتحسین عملیات اإلنقاذ واإلسع

وقد بادرت اإلسكوا لصیاغة دلیل إرشادي إلنشاء وتفعیل النظم الوطنیّة إلدارة السالمة المروریة، والتي تقوم  
على تفعیل دور جھات قیادیة وطنیة للسالمة المروریة مع آلیات التنسیق المرتبطة بھا، تقوم برسم وتطبیق  



روریة انطالقاً من تشخیص دقیق لخصوصیات  سیاسات وطنیة واستراتیجیات وخطط عمل لتحسین السالمة الم
المشكلة في كل بلد، باالعتماد على بیانات مفصلة وموثوقة عن صدامات المرور یتم تجمیعھا من قبل مراصد  

 وطنیّة متخصصة للسالمة المروریة.   

عة المتتالیة  وقد تم التركیز على أھمیة اإلدارة المتكاملة للسالمة المروریة ضمن جدول أعمال الدورات األرب
، وضمن عدد من ورشات العمل اإلقلیمیة التي تم عقدھا  ۲۰۱۷للجنة النقل واللوجستیات في اإلسكوا منذ عام  

عرض التجربة المتمیزة للمملكة المغربیة في إحداث الوكالة الوطنیّة  الیوم  ویتم في ھذه الورشة    لھذا الغرض.
 للسالمة المروریة. 

، وتم انتخاب  ۲۰۱۸صندوق األمم المتحدة للسالمة المروریة، الذي أطلق عام  وقد ساھمت اإلسكوا في إنشاء  
تنفیذ مشروعین  ب وتقوم اإلسكوا حالیا  .  ۲۰۲۲لدورتین متتالیتین تمتدان لغایة عام    اإلداریّةاإلسكوا لرئاسة لجنتھ  

وق مؤخرا على  لتحسین السالمة المروریة بتمویل من الصندوق في كل من األردّن وتونس، كما وافق الصند 
تمویل مشروع ثالث حول تقویة التدخالت الوطنیّة القائمة على األدلّة لتحسین السالمة المروریة، ینفذ بشكل  

 لنقل الدروس المستفادة إلى بقیّة البلدان.  رائد في كل من تونس ولبنان وقطر، 

تمدید عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المروریة    ۷٤/۲۹۹ومع إعالن الجمعیة العاّمة لألمم المتحدة بقرارھا  
بھدف تخفیض عدد الوفیات واإلصابات البلیغة الناجمة عن صدامات المرور بما ال یقّل عن النصف بحلول  

لعالمیة لعقد العمل الجدید للسالمة ، فقد انخرطت اإلسكوا في عملیّة إعداد مسّودة خطة العمل ا۲۰۳۰عام  
إلعداد  مرجعي  عام  كإطار  العتمادھا  تمھیداً  األعضاء  الدول  مع  للمناقشة  حالیا  تعرض  والتي  المروریة، 

 االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیّة لتحقیق ھذا الھدف.  

یق الجھود وتبادل  كما یتم عرض ورقة مفاھیمیة حول إنشاء مرصد عربي متكامل للسالمة المروریة، لتنس 
 الخبرات في مجال إدارة السالمة المروریة وبیاناتھا في البلدان العربیّة.  

 الزمیالت والزمالء،

بسیاسات   المتعلقة  الجوانب  ھذه  مختلف  في  والمعارف  الخبرات  لتبادل  مھّمة  فرصة  العمل  ورشة  تشّكل 
یّة والمحلیّة لتحقیق الھدف الطموح لألمم  واستراتیجیات وخطط عمل السالمة المروریة، على المستویات الوطن

 . ۲۰۳۰المتحدة بتخفیف العدد اإلجمالي لوفیات وإصابات المرور البلیغة إلى النصف بحلول عام 

أكّرر شكري على مشاركتكم في اجتماع الیوم، وأتمنى للورشة النجاح والتوفیق، واستمرار العمل المشترك  
 تیات بما یخدم التكامل العربي المشترك وتحقیق اآلمال بمستقبل أفضل. لتطویر نظام كفوء وآمن للنقل واللوجس

   والسالم علیكم.  


