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 بشأن ورشة عمل إقليمية
 إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية

 2018تشرين الثاني/نوفمبر  28-27بيت األمم المتحدة، بيروت، 

 توضيحيةمذكرة 

 معلومات أساسية 

المرور التي ال  صدماتهي الحصيلة السنوية لجسدية مليون إصابة  50مليون حالة وفاة و 1.2أكثر من 
 . (1)عاما   29و 15لوفيات الشباب بين  األول تزال السبب الرئيسي الثامن للوفيات في العالم، والسبب الرئيسي

ن صدامات المرور في البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط، عة مجفي المائة من حاالت الوفيات النا 90وتقع 
 .(2)من عدد المركبات المسجلةفقط في المائة  54كان في العالم، وفي المائة من عدد الس 82التي تتضمن 

من خالل إطالق عقد  المرور صدماتالوفيات الناجمة عن بتفادي  (3)وعززت األمم المتحدة التزامها
، الذي تطلب فيه إلى منظمة 64/255مع القرار  2020-2011 المروريةاألمم المتحدة للعمل من أجل السالمة 

عقد بهدف تخفيض العدد المتوقع من وفيات للالصحة العالمية واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة إعداد خطة عمل 
 ساسية: ، من خالل إطالق أنشطة ضمن خمس ركائز أ2020عام  بحلولالمرور إلى النصف  صدمات

  ؛( تحسين سالمة المركباتج) ؛( تحسين سالمة الطرق والتنقلب) ؛( إدارة السالمة المروريةأ)
( تحسين عمليات اإلنقاذ واإلسعاف الالحقة للصدامات. ويدعو القرار ه) ؛( تحسين سالمة مستعملي الطرقد)

 عمليات رصد منتظمة لتحقيق هدف العقد.منظمة الصحة العالمية واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة إلى إجراء 

أهداف التنمية المستدامة بموجب قرار الجمعية و 2030خطة التنمية المستدامة لعام واعتمدت األمم المتحدة 
إلى خفض  3من الهدف  3.6. ويهدف المقصد 2016كانون الثاني/يناير  1ز التنفيذ في حي   خلد الذي 1/70العامة 

 .2020المرور إلى النصف بحلول عام  صدماتعدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن 

إلى تكثيف التعاون على الصعيدين الوطني والدولي لتحقيق  70/260وسعت الجمعية العامة في القرار 
لحاجة إلى زيادة الوضوح وااللتزام، لمنها  وإدراكا  . 2030المقصدين المتصلين بالسالمة المرورية في خطة عام 

العام أن ينظر في إنشاء  ، وطلبت إلى األمينالمروريةرحبت بتعيين المبعوث الخاص األول المعني بالسالمة 

                                                   

 .2015، التقرير العالمي عن حالة السالمة على الطرق، 2015منظمة الصحة العالمية  (1)

 .المصدر نفسه (2)

 ،60/5و ،58/289و ،58/9و ،57/309القرارات  2003تتضمن قرارات األمم المتحدة لتحسين السالمة المرورية منذ عام  (3)

 .68/269و ،66/260و ،64/255و ،62/244و

https://undocs.org/ar/A/RES/64/255
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/260&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/57/309&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/9&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/289&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/5&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/244&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/255&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/260&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/269&Lang=A
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بالجهود التي  72/271بموجب القرار  2018نيسان/أبريل يضا  في أ. ورحبت المروريةماني للسالمة تئصندوق ا

، بدعم من اللجنة االقتصادية ألوروبا في مجال خدمات المروريةيبذلها المبعوث الخاص المعني بالسالمة 
من خالل  المروريةالسكرتارية، من أجل القيام فعليا  بحشد االلتزام الرفيع المستوى المستمر من أجل السالمة 

مارسات ، وتبادل المالسالمة المرورية والتوعية بهااألمم المتحدة المتعلقة ب معاهدات واتفاقياتد بالدعوة إلى التقي  
المشاركة في المؤتمرات العالمية واإلقليمية، والدعوة إلى حشد مزيد من األموال من أجل  بطرق منهاالجيدة 
 .المروريةالسالمة 

لتنسيق ورصد التقدم المحرز نحو اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وفي إطار جهود 
في منطقة  المروريةة بشأن تنفيذ خطة عمل العقد من أجل السالمة تحقيق هدف العقد، نظمت ورشة عمل إقليمي

. واستعرضت ورشة العمل وضع السالمة المرورية 2012تشرين الثاني/نوفمبر  15و 14ان، يومي اإلسكوا في عم  
مع  ا  تماشية إلدارة السالمة المرورية المثير للقلق في المنطقة العربية، وأطلقت عملية تنفيذ وتفعيل الهياكل الوطني

 .(4)عقد العمل توصيات خطة العمل العالمية لتنفيذ

كانون الثاني/يناير  28و 27في الرباط يومي  ةالمعقود ،لنقلاإلسكوا ل للجنة ةعشر ةالخامس الدورةوخالل 
إلسكوا إعداد المبادئ التوجيهية لتنفيذ وتفعيل الهياكل األمانة التنفيذية ل منالدول األعضاء  ممثلو، طلب 2015

الوكاالت الرئيسية الوطنية، والمجالس الوطنية للسالمة  على غرارالوطنية المخصصة إلدارة السالمة المرورية، 
ية تقديم مشروع المبادئ التوجيه المرورية، واللجان الفنية الوطنية المعنية بالسالمة المرورية. وطلب االجتماع

 .2015للجنة النقل في تشرين الثاني/نوفمبر  16لدول األعضاء قبل اعتمادها في الدورة إلى ا

أيار/مايو  29-27 الفترة ونظمت اإلسكوا ورشة عمل إقليمية حول السالمة المرورية في بيروت في
على دت ورشة العمل سالمة على الطرق. وأكللقدت بالتزامن مع أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث ، ع  2015

ضرورة إعطاء األولوية إلدارة السالمة المرورية، واستعرضت مشروع المبادئ التوجيهية من أجل تنفيذ و/أو 
، للجنة النقل 16ظم الوطنية إلدارة السالمة المرورية. وناقشت اإلسكوا هذه المبادئ وأقرتها خالل الدورة تفعيل الن  
 .2015تشرين الثاني/نوفمبر  24و 23قدت في القاهرة في التي ع  

كانون األول/ديسمبر  21و 20قدت في بيروت في وجستيات التي ع  لللجنة النقل وال 18وخالل الدورة 
بالفيديو إلى  السيد جان تود رسالةالمرورية ، وجه المبعوث الخاص لألمين العام المعني بالسالمة 2017
حالة وفاة في اليوم  21 تبلغ إذالمرور في المنطقة العربية،  صدماتركين، شدد فيها على ارتفاع حصيلة االمش
تجاوز بأربع مرات المعدل بما يحالة وفاة في اليوم( و 17شخص، أي أكثر من المتوسط العالمي ) 100,000لكل 

حاالت وفاة في اليوم(. وسلط المشاركون الضوء خالل الدورة على االلتباس  5المسجل في االتحاد األوروبي )
ا وال سيما في ما يتعلق بالسلطات المسؤولة عن هذ مة المرورية في المنطقة العربية،قضايا إدارة السال في

ألهمية هذه  وطنية مخصصة للسالمة المرورية. ونظرا  قيادية مؤسسات  وإلى المجال، واالفتقار إلى التنسيق
يم ورشة عمل إقليمية من أجل تحليل في دورتها الثامنة عشرة بتنظواللوجستيات القضية، أوصت لجنة النقل 

ق لحالة السالمة المرورية في المنطقة العربية، والكشف عن التحديات التي تواجه عقد العمل من أجل السالمة  معم 
 امة المتصلة بالسالمة المرورية.وأهداف التنمية المستدالمرورية 

                                                   

(4) http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf?ua=1. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/271&Lang=A
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf?ua=1
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، بالتعاون مع اللجنة المروريةة بالسالم ظم اإلسكوا والمبعوث الخاص المعنيوفي هذا السياق، تن

االقتصادية ألوروبا والبنك الدولي، ورشة عمل إقليمية حول إدارة السالمة المرورية في البلدان العربية، وذلك 
، كجزء من فعاليات الدورة التاسعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات، التي 2018تشرين الثاني/نوفمبر  28و 27في 

. وستجمع ورشة العمل مسؤولين رفيعي المستوى 2018تشرين الثاني/نوفمبر  28إلى  26 منبيروت ستعقد في 
ظم البيانات في من وزارات النقل والداخلية في المنطقة العربية الستعراض وضع إدارة السالمة المرورية ون  

وضع، مع مراعاة العناصر األساسية لخطة العمل اإلقليمية المشتركة من أجل تحسين ال والتطرق إلىالمنطقة، 
 أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب العالمية المختلفة.

 ألهدافا 

 تهدف ورشة العمل إلى تحقيق األهداف التالية:

 إدارة السالمة المرورية بين المشاركين القادمين من مختلف الهيئات والوكاالت أهمية التوعية ب )أ(
 وقائمة على األدلة لتحسين السالمة المرورية؛ ج شاملة  ه  عتماد ن  ال معرفتهم، وزيادة الحكومية المعنية

 بهدف: عمليةتيسير التوصل إلى توافق بين المشاركين على مجموعة توصيات  )ب(

o   هيئات الحوكمة(؛لت مؤسسية ظم إدارة السالمة المرورية )إصالحاتحسين ن 

o   على الصعيدين ظم للمعلومات المتعلقة بالسالمة المرورية تحسين إدارة البيانات )إنشاء ن
 الوطني واإلقليمي(؛

o  تطبيق إجراءات أخرى ذات أولوية للسالمة المرورية )مثل االتفاقات الدولية، والتمويل من
 أجل السالمة المرورية، وغير ذلك(؛

 تحسين إدارة  ناصر الرئيسية لخطة عمل إقليمية تهدف إلىالتوصل إلى اتفاق بشأن الع )ج(
 السالمة المرورية.

 المشاركون 

، األول يمثل وزارة في ورشة العمل كل دولة من الدول األعضاءمن  المستوى ارفيعن مسؤوال يشارك
 النقل والثاني وزارة الداخلية.

يشرف على تيسير الحوارات والنقاشات خالل الورشة خبراء دوليون رفيعو المستوى ذوو معرفة و
االقتصادية ألوروبا، واإلسكوا، ومنظمة الصحة  األمم المتحدة المجال، من مؤسسات عريقة مثل لجنةوخبرة في 

ن المنظمات والمؤسسات الوطنية واإلقليمية يشارك ممثلون موالبنك الدولي. و العالمية، واتحاد السيارات الدولي،
تحاد العربي للنقل البري، باإلضافة إلى أعضاء المعنية بالنقل والسالمة المرورية، مثل جامعة الدول العربية واال

 حكومية ومن األوساط األكاديمية. من منظمات غير
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 ضالمعر 

م ينظ  ألمم المتحدة وموظفيها، في إطار خطة عمل اإلسكوا لتنفيذ استراتيجية السالمة المرورية لمنظومة ا
 ،السالمة المروريةتتعلق ب شؤونمعرض لتوعية المشاركين وموظفي اإلسكوا بعلى هامش ورشة العمل 

ينظ م المعرض بالتعاون مع . وتحت تأثير مخدريادة الق عواقب الشرود أثناء القيادة أواستخدام أحزمة األمان، وك
المجلس الوطني للسالمة المرورية في لبنان، وقوى األمن الداخلي اللبنانية، وجامعة القديس يوسف في بيروت، 

عدد من الوكاالت الحكومية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالسالمة والصليب األحمر اللبناني، و
 المرورية.

 والزمانالمكان  

بيت األمم المتحدة في بيروت،  البلدان العربية في السالمة المرورية في بشأنت عقد ورشة العمل اإلقليمية 
 .2018تشرين الثاني/نوفمبر  28و 27في 

 البرنامج المؤقت 

 2018تشرين الثاني/نوفمبر  27الثالثاء   -1ليوم ا

9:30 - 9:00 

 كلمات االفتتاح :1الجلسة 

 عّريف الحفل
 السيّدة روال ميالن، اإلسكوا

 عرض فيلم عن السالمة المرورية -

 المروريةالسيد جان تود، المبعوث الخاص المعني بالسالمة  -

 السيد ساروج كومار جا، المدير اإلقليمي للبنك الدولي -

 الوطني للسالمة المرورية، لبنان السيد رمزي سالمة، المجلس -

 األمين التنفيذي لإلسكوا بالوكالةالسي د منير تابت  -

 افتتاح معرض السالمة المرورية -

 استراحة 9:30 - 10:00

11:15 - 10:00 

ظم الوطنية لمحة عامة عن الن   :2الجلسة 
 إلدارة السالمة المرورية

مختار محمد الحسن، مدير الجلسة: السيد 
 اإلسكوا

 ظم الوطنية إلدارة السالمة المرورية: لماذا وكيف؟ الن   -
 ب بدر، اإلسكوا()السيد يعر  

 إلسكوا اواقع إدارة السالمة المرورية في المنطقة العربية، مسح  -
 )السيد فؤاد غرة، اإلسكوا(

 

 )تابع( 2018تشرين الثاني/نوفمبر  27الثالثاء   -1ليوم ا

 استراحة 11:15 - 11:30
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13:00 - 11:30 

بشأن في مجموعات نقاشات  :3الجلسة 
اإلصالحات المؤسسية الالزمة لتحسين إدارة 

 السالمة المرورية في المنطقة العربية

 :مديرا الجلسة

 االسكوا، ب بدرالسيد يعر   -

ب. أدمنتيادس،  ميكائيليسالسيد  -
 الشراكة األوروبية المتوسطية

عرض حول خطة عمل اإلطار العالمي من أجل السالمة المرورية  -
 )السيد لوكاس وايروسكي، اللجنة االقتصادية ألوروبا(

ظم إلدارة من أجل إنشاء ن   عمليةتحديد األولويات وصياغة توصيات  -
 ظم القائمةالن   أو تعزيز السالمة المرورية

 المعرضاستراحة الغداء واستعراض أنشطة  13:00 - 14:00

15:45 - 14:00 

– االستراتيجيات وخطط العمل :4الجلسة 
 شروط النجاح

مدير الجلسة: السيد محمود العبدالالت، 
 االتحاد العربي للنقل البري

 السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل: العناصر األساسية  -
 ب بدر، اإلسكوا()السيد يعر  

فان دير كناب، المعهد العلمي مثال من المنطقة األوروبية: )السيد بيتر  -
 الوطني لبحوث السالمة المرورية، هولندا(

 نقاش عام -

 استراحة 15:45 - 16:00

17:00 - 16:00 

نقاش مفتوح حول وضع  :5الجلسة 
االستراتيجيات الوطنية للسالمة المرورية 

 بل المضي قدما  وس  

مدير الجلسة: السيد وسيم روفايل، جامعة 
 القديس يوسف

( عقد عمل األمم المتحدة أعلى ضوء: )االستراتيجيات الوطنية  واقع -
 ذات األولوية اإلقليمية؛ ( المجاالتبوأهداف التنمية المستدامة، )

 توصيات عملية ذات صلة باألولويات اإلقليمية الفورية والقصيرة األمد. -
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 2018 نوفمبر/تشرين الثاني 28األربعاء   -2اليوم 

10:45 - 9:00 

ظم المعلومات المتعلقة بالسالمة ن   :6الجلسة 
 المرورية

ب بدرمدير الجلسة:   االسكوا، السيد يعر 

المرور وتبادلها في المنطقة  صدماتظم جمع البيانات عن تحسين ن   -

ب. أدمنتيادس، مشروع دعم النقل  ميكائيليساألوروبية المتوسطية )السيد 
 األوروبية المتوسطية( المنطقةفي 

لمراصد الوطنية واإلقليمية في مجال السالمة الممارسات الجيدة ل -
 (اتحاد السيارات الدوليالدكتورة ماريا سيغي غوميز، المرورية )

ظم المعلومات المتعلقة بالسالمة المرورية في المنطقة العربية، ن   واقع -
 يوسف القديس جامعةرة أبو نواس، هازالسيدة نتائج مسح اإلسكوا )

 (اإلسكواو

: مشروع اإلسكوا إلنشاء مرصد عربي للسالمة الخطوات المستقبلية -
 (ية )السيد عادل الغابري، اإلسكواالمرور

 استراحة 10:45 - 11:00

12:30 - 11:00 

نحو تحسين مستدام للسالمة  :7الجلسة 
معاهدات المرورية في المنطقة العربية: دور 

 األمم المتحدةواتفاقيات 

 اليازا، منظمة زياد عقلالسيّد مدير الجلسة: 

المتصلة جراءات اإلتنفيذ اتفاقيات األمم المتحدة بشأن السالمة المرورية و -

 ، اللجنة االقتصادية ألوروبا(لوكاس وايروسكي)السيد 

نقاش مفتوح حول قيمة االتفاقات الدولية لتحسين السالمة المرورية على  -
 الصعيدين الوطني واإلقليمي

 استراحة الغداء 12:30 - 13:30

15:00 - 13:30 

 حلقة نقاش بشأن قضايا التمويل :8الجلسة 

مدير الجلسة: السيد رمزي سالمة، المجلس 
 لبنان ،الوطني للسالمة المرورية 

 فريق خبراء

مداخلة تمهيدية حول قيمة ودور صندوق األمم المتحدة اإلئتماني للسالمة  -
 (مدير الجلسة) المرورية

لمحة عامة عن فرص التمويل الجديدة لتحسين السالمة المرورية في  -
 البنك الدولي، لبنان(العربية )السيد زياد النكت، البلدان 

السي د عمر نهج البنك اإلسالمي للتنمية لدعم مبادرات السالمة المرورية ) -
 (مهيار، البنك اإلسالمي للتنمية

 نقاش عام

15:30 - 15:00 

االستنتاجات والطريق إلى  :9الجلسة 
 المستقبل 

 مدير الجلسة

االتحاد العربي  ،العبدالالتمحمود السيد 
 للنقل البري

عناصر خطة العمل اإلقليمية لتحسين السالمة المرورية في المنطقة العربية: 

 .العمليةمجموعة من التوصيات 

 السيد زياد النكت، البنك الدولي، لبنان -

، مكتب المبعوث الخاص لألمين العام المعني السيدة بريتي غوتام -
 المروريةبالسالمة 

 السيد يعرب بدر، االسكوا -
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 ةاإلقام 

 بحجز لهم، تقترح اإلسكوا أن يقوموا من أجل تسهيل حركة المشاركين في الورشة وتنق  
 التي اتخذت األمانة التنفيذية الترتيبات الالزمة معها لتوفير اإلقامة  إقامتهم في أحد فنادق بيروت

على قائمة شاملة بهذه الفنادق عبر  االطالعبأسعار مخفضة. ويمكن 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/hotels_list_august_2018.pdf. 

 تأشيرات الدخول 

يحصل المشاركون على تأشيرات الدخول إلى لبنان من السفارة اللبنانية في بلدهم. وفي حال الضرورة، 
بصورة عن جواز السفر تبين  قد تعمل اإلسكوا على المساعدة في إصدار تأشيرة الدخول، على أن تتم موافاتها

 .2018 نوفمبر/ثانيتشرين ال 7المعلومات الالزمة في مدة أقصاها 

 المراسالت 

 يرجى توجيه كافة المراسالت المتعلقة بهذه الورشة إلى:

 ب بدرالسيد يعر  
 المستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيات

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي
 اإلسكوا
 8575-11 :ص.ب.

 بيروت، لبنان
 978429 1 (961+)هاتف: 
 981510 1 (961 +)فاكس: 

  badr3@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيدة بريتي غوتام
 موظفة إدارة البرامج، أمانة

 المبعوث الخاص لألمين العام المعني 
 المروريةبالسالمة 

 شعبة النقل المستدام
 االقتصادية ألوروبااللجنة 

8-14 avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

 52 21 917 22 (0) 41+هاتف: 
 52 21 917 22 (0) 41+فاكس: 

  priti.gautam@un.orgبريد إلكتروني: 

----- 
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