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تطبیق دول اإلسكوا في لتي تواجھ التحدیات ا
عمل األمم المتحدة الخاصة خطة 

الطرق العمل من أجل السالمة على بعقد 

العناني بسام . د
على الطرق المرور  سالمةحول العالمي الثالث مم المتحدة سبوع األأ

قلیمیة حول السالمة المروریةإورشة عمل 
2015 مایو/ أیار 29-27بیروت  بیت األمم المتحدة  

المتحدةخطة عمل األمم قواعد . 1

سكوامجمل سریع للوضع الحالي في منطقة اإل. 2

التحدیات الرئیسیة التي تعیق تطبیق خطة العمل . 3

ردنمثال من األ--سالمة األطفال  . 4

مقترحات حول معالجة التحدیات. 5

المحتویات
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قواعد خطة عمل األمم المتحدة. 1

إدارة شؤون 
السالمة على 

الطرق

طرق 
وتنقُّل 
أكثرأمناً 

مركبات 
أكثرأمناً 

مستخدمو 
طرق أكثر 

أمناً 

االستجابة 
بعد التصادم

عقد العمل من أجل السالمة «تم إطالق 
» 2020-2011على الطرق 

2011مایو  11في 

ارتكزت خطة العمل المصاحبة لھا 
:قواعد رئیسیة 5على 

عناصر إدارة شؤون السالمة على الطرق

تعزیز القدرات المؤسسیة. أ

تطبیق اتفاقیات األمم المتحدة حول سالمة الطرق. ب

إنشاء وكالة رائدة للسالمة على الطرق بما في ذلك آلیات للتنسیق. ج

إعداد استراتیجیة وطنیة للسالمة على الطرق  . د

وضع أھداف طویلة األمد قابلة للتطبیق لألنشطة الوطنیة وتوفیر . ه

التمویل الكافي لھا

تطویر أنظمة المعلومات. و
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بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2
)اإلسكوا(أسیا االقتصادیة واالجتماعیة لدول غرب اللجنة 

ذ

حسب فئة دخلھااإلسكوا الوفیات واالصابات في دول 

نسبة 
الوفیات الى 

االصابات 

االصابات لكل 
100,000  

نسمة

الوفیات لكل 
نسمة 100,000

  

العدد المبلَّغ لإلصابات 
غیر الممیتة الناجمة عن 

التصادمات المروریة

العدد المبلَّغ  
لوفیات التصادمات 

المروریة 

فئة الدخل

1:8 179 24.4 60,232 8,186 عالٍ 
1:12 153 12.8 348,218 29,077 متوسط

1:7 86 12.4 19,253 2,781 منخفض
1:11 151 14.1 427,703 40,044 المجموع

بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2
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دول اإلسكوامن  8االتجاھات السائدة للوفیات بالنسبة للسكان في 
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البحرین تونس سوریا االردن العراق قطر المغرب الیمن

بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2

األردنعدد وفیات التصادمات المروریة وعدد المركبات في 

أشخاص 5مركبة لكل : 2013عام ←    شخص    58مركبة لكل : 1971عام 

بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2
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عدد الوفیات من التصادمات المروریة في الكویت
بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014

374

493
454 445 461     

یة
ور

مر
 ال

ات
دم

صا
الت

ن 
ت م

فیا
لو

د ا
عد

تعریف الوفیات الناتجة عن تصادمات الطرق ومرجعیتھا
مرجعیة البیانات تعریف الوفاة البلد

االمن العام خالل ثالثون یوماُ من الحادث األردن
الشرطة خالل ثالثون یوماُ من الحادث العربیة المتحدةاإلمارات 
الشرطة اي وقت تسبب بھا الحادث البحرین
الشرطة خالل ثالثون یوماُ من الحادث تونس
الشرطة في موقع الحادث أو في المستشفى سوریا
الشرطة حسب شھادة الدكتور السودان

منظمة االحصاءات المركزیة وتقنیة 
المعلومات واحصاءات الشرطة

خالل سبعة ایام من الحادث العراق

الشرطة خالل ثالثون یوماُ من الحادث عمان
وزارة الصحة خالل ثالثون یوماُ من الحادث فلسطین

مؤسسة حمد الطبیة والشرطة خالل ثالثون یوماُ من الحادث قطر
وزارة الصحة خالل ثالثون یوماُ من الحادث الكویت

قوى االمن الداخلي خالل ثالثون یوماُ من الحادث لبنان
الدائرة العامة للمرور خالل ثالثون یوماُ من الحادث لیبیا

وزارة الصحة في موقع الحادث مصر
الشرطة خالل ثالثون یوماُ من الحادث المملكة العربیة السعودیة

وزارة النقل خالل ثالثون یوماُ من الحادث المغرب
الشرطة خالل سبعة ایام من الحادث الیمن

بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2
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السالمة الطرقیةإلدارة العام اإلطار 

نسبة مئویة عدد الدول
وجود مؤسسة رائدة تتولى القیادة

35% 6 ال
65% 11 نعم

تمویل المؤسسة من خالل المیزانیة الوطنیة
55% 6 ال
45% 5 نعم

استراتیجیة وطنیة للسالمة على الطرق
41% 7 ال
35% 6 نعم
24% 4 متعدد

تتضمن االستراتیجیة أھدافاً وطنیة قابلة للقیاس
6% 1 ال

18% 3 نعم
76% 13 ال تنطبق

بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2

ھنالك سیاسات وطنیة 
لتشجیع المشي أو 

ركوب الدراجات 
الھوائیة

ھنالك سیاسات وطنیة 
لتشجیع استخدام 
وسائل النقل العام

ھنالك عملیات تدقیق 
دوریة على البنیة 

التحتیة للطرق القائمة

تدقیق عملیات 
رسمیة على 

مشاریع الطرق 
الكبرى الجدیدة

البلد

ال نعم ال ال االردن
نعم نعم نعم نعم االمارات العربیة المتحدة

ال نعم نعم نعم البحرین
ال نعم نعم ال تونس
ال نعم نعم نعم سوریا
ال ال نعم نعم السودان
ال نعم ال ال العراق
ال ال نعم نعم عمان
ال ال ال ال فلسطین
ال نعم نعم نعم قطر
ال ال ال ال الكویت
ال ال ال نعم لبنان
ال ال ال ال لیبیا
ال نعم ال ال مصر
ال نعم نعم نعم السعودیة
ال نعم نعم ال المغرب
ال ال نعم ال الیمن

بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2
الممارسة القائمة في مجال تدقیق الطرق القائمة والمشاریع الجدیدة
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القوانین واالتشریعات الساریة بشأن عوامل الخطر المرتبطة بتصادمات الطرق

  كراسي حمایة 
األطفال 

خوذات الدراجات 
الناریة/البخاریة

القیادة تحت تأثیر 
المسكرات

حزام األمان البلد

ال نعم نعم نعم االردن
ال نعم نعم نعم المتحدة العربیة االمارات
ال نعم نعم نعم البحرین
ال نعم نعم نعم تونس
ال نعم نعم نعم سوریا
ال نعم نعم نعم السودان
ال ال نعم نعم العراق
ال نعم نعم نعم عمان
نعم نعم نعم نعم فلسطین
ال نعم نعم نعم قطر
ال نعم نعم نعم الكویت
ال نعم نعم نعم لبنان
ال نعم نعم نعم لیبیا
ال نعم نعم نعم مصر
نعم نعم نعم نعم السعودیة
ال نعم ال نعم المغرب
ال ال نعم ال الیمن

بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2

حسب مقعد الراكبدول اإلسكوا في بعض األمان استخدام حزام 

المقاعد الخلفیة المقاعد االمامیة السائق الدولة
10% 65% االردن

61% االمارات
22% البحرین 
81% سوریا

1% 95% عمان
50% قطر
15% لبنان
5% لیببا

70% مصر
19% 75% المغرب

بمنطقة اإلسكواالوضع الحالي . 2
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التحدیات.  3

عدد الوفیات من تصادمات الطرق المخطط خفضھا عالمیاً بنھایة  - 
ملیون شخص 5فترة العقد ھو 

من سكان العالم% 4.3یشكل سكان دول اإلسكوا حوالي  - 
بافتراض تناسب خطي ما بین عدد السكان والخفض المطلوب في  - 

عدد الوفیات فإن
بنھایة العقد في المطلوب خفض وفیات تصادمات الطرق 

شخص 215,000اإلسكوا یعادل تقریبا منطقة 

العملالعمل المطلوب لتحقیق تطلعات عقد حجم : أوالً 

التحدیات. 3

ال یوجد قص شریط لمشاریع السالمة على الطرق

المروریةالسیاسیة لرفع مستوى السالمة اإلرادة عدم توفر : ثانیا
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التحدیات. 3

ضعف القدرات المؤسسیة. 1

عدد الجھات المعنیة بالسالمة على الطرق وضعف التنسیق بینھا. 2

غیاب أو عدم تطبیق استراتیجیة وطنیة للسالمة على الطرق . 3

ضعف التمویل لألنشطة الوطنیة. 4

التحدیات االداریة :  ثالثا

التحدیات. 3

عدم تحدیث قواعد البیانات المتعلقة بحوادث المرور. 5

/  نقص في الشراكات الفعالة بین الحكومة والقطاع الخاص . 6

المجتمع المدني

عدم وجود مؤشرات أداء وقیم مستھدفة واضحة للجھات المعنیة . 

بتطبیق أنشطة ومبادرات السالمة المروریة

التحدیات االداریة :  ثالثا
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التحدیات. 3
تضارب المصالح بین السالمة المروریة واالھتمامات الھندسیة : رابعاً 

األخرىوالمالیة 

التحدیات. 3
فاعلیة حمالت التوعیة والثقافة المروریة عدم : خامساً 



29/09/1436

11

التحدیات. 3
درجة عالیة ومستدامة من الرقابة المروریة توفر عدم : سادساً 

التحدیات. 3
مالءمة توقیت العقد لمنطقة االسكواعدم : اً بعسا
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سالمة االطفال من التصادمات المروریة. 4
2014للعام  األطفال من فئة األردن وفیات التصادمات المروریة في 

المقاعد 
الخلفیة

بجانب 
السائق

سائق مشاة المجموع الفئة العمریة 

5 27 0 18 50 0-2
4 22 0 26 52 3-5
1 13 0 18 32 6-8
2 13 0 11 26 9-11
0 14 3 15 32 12 -14
6 4 6 9 25 15 -17
18 93 9 97 217 مجموع 

طفالاأل
   

      688   
المجموع 

للوفیاتالكلي 
)كل األعمار(

2.6% 13.5% 1.3% 14.1% 31.5% النسبة من 
المجموع 

الكلي للوفیات
ردنيحصاءات معھد المرور األإ

2014للعام  األطفال من فئة األردن التصادمات المروریة في إصابات 

اإلصابات الخفیفة البلیغة اإلصابات الفئة العمریة 

3,464 668 األطفال
12,727 2,063 المجموع الكلي 

)كل األعمار(
27.2% 32.4% ردنيحصاءات معھد المرور األإاألطفالنسبة 
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قترحات حول معالجة التحدیاتم. 5
من دول اإلسكوا تحسین إدارة شؤون السالمة على الطرق في . أ

:أحد البدیلین التالیینخالل 
الطرقمجالس السالمة على . أ

لجان أو " المجلس االعلى للسالمة الطرقیة"مستقلة ھیئة  لجان تأخذ 
وزاریة 

  الوكالة الرائدة. ب
/  رئیس الوزراء / الدولة بمكتب رئیس أو تكون مرتبطة ھیئة مستقلة  

ھیئة الطرق/ وزیر النقل 

قترحات حول معالجة التحدیاتم. 5
للبلدان التي لم   استراتیجیة وطنیة للسالمة على الطرقإعداد . ب

تحدیث االستراتیجیات المعدة/ تطورھا بعد ومراجعة
وضع أھداف محددة یمكن قیاسھا -
تحدید االنشطة والمبادرات -
تأمین التمویل الكافي بشكل متدرج والبحث عن مصادر تمویل جدیدة  -
تخصیص الموارد البشریة وتدریبھا -
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قترحات حول معالجة التحدیاتم. 5
نوعیة وجودة بیانات حوادث الطرقتحسین . ج
یوما التي  30تشجیع استخدام تعریف الوفاة التي تحدث في غضون  - 

تعقب  حادث التصادم
تحسین الروابط بین بیانات الشرطة والنقل والصحة لمعالجة  - 

القصورفي اإلبالغ 
إعداد دراسات لتحدید مدى دقة ووثوقیة البیانات والقصور في  - 

اإلبالغ

قترحات حول معالجة التحدیاتم. 5
دعم تطویر القدرات الوطنیة والتعاون الدولي والعمل على نقل . د

المعرفة وتبادل الخبرات بشكل متسارع
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قترحات حول معالجة التحدیاتم. 5

تشدید دور الضبط المروري . ه

خلق جیل جدید یؤمن بالسالمة المروریة . و

الضغط من قبل الجمعیات األھلیة إلعطاء السالمة . ز
المروریة الزخم والدعم السیاسي على أعلى المستویات

شكراً 


