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Economic And Social Commission For Western Asia

نحو إنشاء نظم وطنیة إلدارة السالمة المروریة 
في البلدان العربیة

الدكتور المھندس یعرب بدر
المستشار اإلقلیمي للنقل واللوجستیات

بیروت -شعبة التكامل والتنمیة االقتصادیة، إسكوا

ورشة العمل اإلقلیمیة للإلسكوا حول السالمة المروریة
.2015مایو / أیار 29إلى  27من  بیروت،

توصیات التقریر العالمي للوقایة من حوادث المرور
)2004الصادر عن منظمة الصحة العالمیة عام (

تحدید جھة قیادیة في الحكومة لتنسیق نشاطات تحسین السالمة 1.
.National Lead Agencyالمروریة 

تحدید المشكلة، والسیاسات والبنیة المؤسساتیة والمقدرات المتاحة 2.
.إلدارة السالمة المروریة

.وضع استراتیجة وطنیة وخطة عمل للسالمة المروریة3.

.تأمین الموارد البشریة والمالیة الالزمة لمواجھة المشكلة4.

تنفیذ إجراءات محددة للوقایة من صدامات المرور وتخفیف األذیات 5.
.ونتائجھا وتقییم تأثیرات ھذه اإلجراءات

.مساندة تنمیة المقدرات الوطنیة والتعاون الدولي6.
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(Source: WHO, World report on road traffic injury prevention. Geneva 2004, pp. 160-164)
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::الھدفالھدف

))20202020--20112011((  عقد العمل من أجل السالمة على الطرقعقد العمل من أجل السالمة على الطرق

السالمة المروریة إدارة1.

طرق وحركة مرور أكثر أماناً 2.

مركبات أكثر أماناً 3.

أمان أعلى لباقي مستعملي الطرق4.

)اإلنقاذ واإلسعاف(االستجابة التالیة للصدامات المروریة 5.

1. Road Safety Management 2. Safer Roads &
Mobility

3. Safer Vehicles 4. Safer Road Users 5. Post Crash Response

))20202020--20112011((  عقد العمل من أجل السالمة على الطرقعقد العمل من أجل السالمة على الطرق

::الركائزالركائز
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الخطة العالمیة الخاصة بعقد عمل األمم المتحدة الخطة العالمیة الخاصة بعقد عمل األمم المتحدة 
    20202020--20112011من أجل السالمة المروریة من أجل السالمة المروریة 

نشاطات ضمن ركیزة إدارة السالمة المروریة 6

اإلنضمام إلى اتفاقیات األمم المتحدة ذات الصلة بالسالمة 1.
.المروریة

تأسیس ھیئة قیادیة وطنیة إلدارة السالمة المروریة مع آلیات 2.
.التنسیق الالزمة

صیاغة استراتیجة وطنیة للسالمة المروریة یتم تنسیقھا من قبل 3.
.الھیئة القیادیة

وضع غایات وأھداف ومرامي بعیدة المدى وواقعیة من خالل 4.
.تحلیل دقیق للوضع الراھن ولإلمكانیات

.تأمین التمویل الالزم لتنفیذ النشاطات المطلوبة5.

تأسیس وتفعیل نظام المعلومات المطلوب للتحلیل وصیاغة 6.
.االستراتیجیات والخطط ورصدھا وتقییمھا

مجلس أعلى للسالمة المروریةمجلس أعلى للسالمة المروریة
برئاسة رئیس الوزراءبرئاسة رئیس الوزراء

الھیئة القیادیة الوطنیةالھیئة القیادیة الوطنیة
إلدارة السالمة المروریةإلدارة السالمة المروریة  

مجلس استشاري للسالمة المروریة
))الجھات المحلیة المعنیةالجھات المحلیة المعنیة(( 

اللجنة الفنیة للسالمة المروریةاللجنة الفنیة للسالمة المروریة
برئاسة الوزیر المختصبرئاسة الوزیر المختص

المرصد الوطنيالمرصد الوطني
للسالمة المروریةللسالمة المروریة  

مؤسسات البحث العلمي مؤسسات البحث العلمي 
في مجال السالمة المروریةفي مجال السالمة المروریة

الھیكلیة العامة االفتراضیةالھیكلیة العامة االفتراضیة
للنظام الوطني إلدارة السالمة المروریةللنظام الوطني إلدارة السالمة المروریة

جھات معنیة  إقلیمیة ودولیة
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وزیر النقل•
وزیر االشغال العامة•
وزیر الداخلیة•
وزیر العدل •
وزیر الصحة•
وزیر التربیة•
وزیر اإلعالم•

المجلس األعلى للسالمة المروریةالمجلس األعلى للسالمة المروریة
    ))برئاسة رئیس الحكومةبرئاسة رئیس الحكومة((

.المصادقة على السیاسة الوطنیة للسالمة المروریة•
.اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للسالمة المروریة•
.طرح مشاریع القوانین والتعدیالت التشریعیة المطلوبة•
اتخاذ القرارات الناظمة للمواصفات والمعاییر الالزمة لتحسین السالمة •

.المروریة
.إقرار خطط العمل السنویة ومتعددة السنوات•
.إقرار ورصد التمویل الالزم لتنفیذ نشاطات الخطط•
.اإلشراف والتنسیق والرصد والتقییم والمتابعة•

المجلس األعلى للسالمة المروریةالمجلس األعلى للسالمة المروریة
    ))برئاسة رئیس الحكومة، اجتماع سنوي أو نصف سنويبرئاسة رئیس الحكومة، اجتماع سنوي أو نصف سنوي((
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ممثلو وزارات المجلس األعلى •
.للسالمة المروریة

.ممثلو الجھات الحكومیة المعنیة•
.النقابات والھیئات ذات الصلة•
الجمعیات األھلیة الناشطة في مجال •

.السالمة المروریة
.أكادیمیون وخبراء•

اللجنة الفنیة للسالمة المروریةاللجنة الفنیة للسالمة المروریة
    ))برئاسة الوزیر المختص، اجتماع كل شھرین أو ثالثة أشھربرئاسة الوزیر المختص، اجتماع كل شھرین أو ثالثة أشھر((

.مناقشة واقتراح السیاسة الوطنیة للسالمة المروریة•
.مناقشة واقتراح االستراتیجیة الوطنیة للسالمة المروریة•
.المصادقة على أھداف خطط العمل السنویة ومتعددة السنوات•
.المتابعة الدوریة لمؤشرات السالمة المروریة ولتنفیذ الخطط•
.اتخاذ القرارات السریعة المطلوبة للتنفیذ•
.التنسیق بین الجھات المختلفة ذات الصلة لتنفیذ خطط العمل•

اللجنة الفنیة للسالمة المروریةاللجنة الفنیة للسالمة المروریة
    ))برئاسة الوزیر المختصبرئاسة الوزیر المختص((
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الھیئة القیادیة للسالمة المروریةالھیئة القیادیة للسالمة المروریة
National Lead Agency

مؤسسة تضم مجموعة من المختصین المتفرغین لنشاطات تحسین  1.
).النحالت العامالت(السالمة المروریة 

مطبخ إعداد مشاریع سیاسات واستراتیجیات وخطط وقوانین ولوائح  2.
.وقرارات تحسین السالمة المروریة

.بناء وتشغیل نظام معلومات إدارة السالمة المروریة 3.

.تنسیق العمل بین جمیع الجھات المعنیة بقضایا السالمة المروریة4.

االعتماد على المرصد الوطني الوزاري لسالمة المرور لتجمیع وتعمیم -
الالزمة لتحضیر السیاسة الوطنیة  السالمة المروریة وتنفیذھا  المعلومات

.وتقییمھا
.صیاغة وتنسیق استراتیجیات وخطط عمل السالمة المروریة-
قیادة وتنسیق مختلف األعمال التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بقانون -

.السیر
صیاغة سیاسة سالمة المنشآت الطرقیة لجمیع الشبكات، واإلشراف  -

.على تنفیذ ھذه السیاسة
صیاغة التعلیمات التنظیمیة المتعلقة بتجھیزات الطرق، والشاخصات -

.والمرور الطرقي
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/qui-sommes-nous/la-delegation-a-la-securite-et-a-la-circulation-routieres

الھیئة القیادیة للسالمة المروریةالھیئة القیادیة للسالمة المروریة
National Lead Agency
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.صیاغة التعلیمات الفنیة لسالمة مركبات النقل-
.صیاغة سیاسة التعلیم في مجال المرور-
.قیادة أعمال البحوث والدراسات العامة أو القطاعیة للسالمة المروریة-
تقدیم المعونة لمختلف الوزارات لتنفیذ نشاطات السالمة المروریة-
.تحدید وتنفیذ السیاسة اإلعالمیة والتواصل مع الجمھور-
المساھمة في السیاسة الوطنیة لتطبیق قوانین وتعلیمات السیر، وتنسیق -

.جھود مختلف الوزارات في ھذا المجال
تصمیم نظم التحقیق في صدامات المرور ومخالفات السیر واإلشراف -

.على وضعھا موضع التنفیذ
السھر على متابعة التقدم التكنولوجي وتعمیم فوائده في مجال السالمة -

.المروریة

الھیئة القیادیة للسالمة المروریةالھیئة القیادیة للسالمة المروریة
National Lead Agency

.الھیئة القیادیة كمؤسسة مستقلة•
Stand-alone lead agency

.وزارة النقل كھیئة قیادیة•
Transport Ministry as lead department

.سلطة الطرق العامة كھیئة قیادیة•
Road authority as lead agency

.الھیئة كمؤسسة مستقلة تتبع رئیس الوزراء•
Stand-alone lead agency in Head of State’s 

Department

14

الھیئة القیادیة للسالمة المروریةالھیئة القیادیة للسالمة المروریة
National Lead Agency
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تحري ومتابعة
مؤشرات السالمة المروریة

المرصد الوطني للسالمة المروریةالمرصد الوطني للسالمة المروریة

تجمیع البیانات اإلحصائیة المتعلقة بحوادث المرور على المستوى -
.الوطني والدولي، وترتیبھا وتفسیرھا ونشرھا

.تطویر وتحدیث نظام متكامل لبیانات إدارة السالمة المروریة-
.اإلشراف على دراسات صدامات المرور ومتابعتھا-
أو تلك  Ex-Postتقییم إجراءات السالمة المروریة التي تم تنفیذھا -

.  Ex-Anteالمخطط لتنفیذھا  

الخالصةالخالصة

.التركیز على النتائج1.

.التنسیق2.

.التشریع3.

.التمویل وتأمین الموارد الالزمة4.

.الترویج5.

.الرصد والتقییم6.

.البحث والتطویر ونقل المعرفة7.

16

 عرضة المروریة السالمة بترك االستمرار یجوز ال1.
.الموسمیة والنشاطات والمزاجیات لالجتھادات

 تحدید خالل من المروریة، السالمة إدارة مأسسة من بد ال2.
.)ولجان مجالس( الالزمة التنسیق وآلیات وطنیة قیادیة ھیئة

 مختلفة الجوانب فھذه تتبع، ولمن القیادیة الھیئة شكل یھم ال3.
 مراجعة مرحلة خالل وبلورتھا كشفھا ویتم آلخر، بلد من

.البلد في المروریة السالمة لمقدرات الراھن الوضع
 لإلدارة السبعة بالوظائف اإلداریة الھیئة تقوم أن المھم ولكن4.

.المروریة السالمة مجال في المؤسساتیة
 مستوى أعلى من الھیئة إحداث صكوك تصدر أن المھم من5.

 لمھامھا، بالنسبة الوضوح من درجة وبأعلى ممكن تشریعي
 الصلة ذات الجھات جمیع مع التنسیق وآلیات مساءلتھا،
)السیر قانون تعدیل أو خاصة، قوانین( المروریة بالسالمة

وظائف اإلدارة المؤسساتیة

1.Results Focus 2. Coordination 3. Legislation 4. Funding & Resource 
Allocation

5. Promotion 6. Monitoring & 
Evaluation

7. R&D and 
Knowledge Transfer
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