
 كلمة السّید محّمد المختار محمد الحسن 

 في افتتاح ورشة العمل اإلقلیمیة حول السالمة المروریة في البلدان العربّیة 

 ۲۰۲۱أیار/ مایو  ۱۸اإلسكوا،  

 

 العربّیة في الدول والھیئات الوطنّیة للسالمة المروریة وزارات النقل   و السیدات والسادة ممثل

 الضیوف األكارم 

 الزمیالت والزمالء األعّزاء 

بكم في   أرّحب  أن  العربّیة،  یسرني  البلدان  المروریة في  السالمة  اإلقلیمیة حول  العمل  ورشة 
المروریة خالل   للسالمة  السادس  المتحدة  األمم  أسبوع  نشاطات  اإلسكوا ضمن  تنّظمھا  والتي 

بین   الواقعة  أّیار  ۲۳و   ۱۷الفترة  شھر  بشكل  ۲۰۲۱عام    مایو /من  بكم  االلتقاء  نتمنى  وكّنا   .
لوال  فيشخصي   السفر    بیروت  على  القیود  انتشاراستمرار  لدرء  المتخذة  جائحة    والتنقالت 

المستجد،   التاجي  اجتماعاتنا   ،COVID 19الفیروس  إلى  والعودة  آثارھا  نتمنى جالء  والتي 
    المباشرة في القریب العاجل.

 السّیدات والسادة 

صدامات المرور تحصد أرواح ما یقارب الملیون وثالثمائة وخمسین ألف شخص في  ال تزال  
خمسین ملیون شخص آخر في  ال  لما یقاربمتفاوتة في جسامتھا  العالم، وتسبب بإصابات جسدیة  

 العالم كل سنة. 

وتعتبر صدامات المرور المسبب األّول لوفیات فئات العمر الشابة الذین تتراوح أعمارھم بین  
 خمس سنوات وتسع وعشرین سنة في معظم بلدان العالم.  

المختلفة بإحیاء أسبوع سنوي للتوعیة المروریة لمقارعة    المتحدة بمنظماتھاومن ھنا اھتمام األمم  
والسیما منخفضة ومتوسطة الدخل التي  اني منھا جمیع البلدان،  ھذه المشكلة المستفحلة، والتي تع

المنعكسات اإلنسانیة واالجتماعیة واالقتصادیة  ٪۹۳تشھد   العالم، بكل    من وفیات المرور في 
 التي تزید من تحدیات التنمیة في ھذه البلدان.  و  الناجمة عن ذلك

الحیاة" للتوعیة بأھمیة تخفیض    وینعقد األسبوع في دورتھ السادسة تحت شعار "شوارع من أجل
سرعات المرور في الشوارع العمرانیة، وضبطھا بحدود الثالثین كیلومترا في الساعة في تلك 

التي تشھد اختالطا واضحا في حركة المركبات مع حركة المشاة والدراجات من المدن األماكن  



في تخفیض أعداد الصدامات   الھوائیة، حیث ثبتت نجاعة ھذا اإلجراء في العدید من مدن العالم
   من تأثیرات المرور. على تلك الفئات األقل حمایة نتائجھا، السیماالمروریة وتخفیف 

وتشكل ورشة الیوم فرصة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال ضبط سرعات المرور، إضافة 
الم للسالمة  المتّحدة  األمم  صندوق  نشاطات  بمستجدات  علماً  المشاركین  إحاطة  روریة  إلى 

وبالمرحلة التي وصلھا تحضیر الخّطة العالمیة لعقد عمل األمم المتحدة الثاني للسالمة المروریة،  
 ۳۱الصادر بتاریخ    ۷٤/۲۹۹والذي تم إعالنھ بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  

للتدخالت  ۲۰۲۰آب/ أغسطس   إرشادیاً  الحكومّیة  ، وھي الخّطة التي یتم إعدادھا لتكون دلیالً 
بھدف تخفیض    ۲۰۳۰وعام    ۲۰۲۱خالل عقد العمل الذي یمتد خالل الفترة الواقعة بین عام  

 العدد اإلجمالي من وفیات وإصابات المرور إلى النصف على األقل بنھایة ھذا العقد. 

كما یتم عرض ومناقشة تجارب متمیزة في إدارة السالمة المروریة وتقدیم ورقة مفاھیمیة لتأسیس  
إدارة ال مجال  في  الجھود  لتنسیق  إقلیمیة  كمنصة  المروریة  للسالمة  المتكامل  العربي  مرصد 

 . السالمة المروریة وبیاناتھا في البلدان العربّیة

 السیدات والسادة  

أن أعرب عن تضامننا جمیعاً مع شعب فلسطین الشقیق  من    ختام كلمتي الترحیبیةال بّد لي في  
وبقیة   وغّزة  القدس  منافیة  في  ظروف  في  وعنف  دمار  من  یحصل  وما  الفلسطینیة،  المدن 

   ألساسیات حقوق وكرامة اإلنسان، ضاربةً عرض الحائط كل المواثیق واألعراف الدولیة.

 الزمیالت والزمالء األعّزاء 

النجاح في تحقیق أھدافھا المرجّوة،   أتمنى لكم نقاشات مثمرة وحوارات مفیدة، وآمل لورشتنا 
االستمرار في خدمة قضایا النقل واللوجستیات وسالمة المرور في المنطقة    المشترك   لتعاونناو 

 من رفاه مشترك. جمیعا  وتعزیز التنمیة الشاملة والمستدامة لتحقیق ما نصبو إلیھا 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.  

 


