
 

 

 
 
 
 
 
 
 رـتقری
 

 العربیة السالمة المروریة في البلدان إدارة حول إقلیمیة عمل ورشة
 2018نوفمبر  /تشرین الثاني 28-27 بیروت،

 
 زـموج

 
جنة االقتصادیة العربیة من قبل الل السالمة المروریة في البلدان إدارة حول العمل اإلقلیمیة ورشةقدت عُ 

ومبعوث األمین العام لألمم المتحدة الخاص للسالمة المروریة، السیّد جان  واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)
تشرین  28-27 في یومین مدى على وذلك ،ولجنة األمم المتحدة ألوروبا البنك الدولي بالتعاون مع ،تود

 .بیروت في المتحدة األمم بیت في 2018 نوفمبر/الثاني
 

التوعیة بأھمیة إدارة السالمة المروریة بین المشاركین القادمین من مختلف الھیئات  إلى الورشة وھدفت
، ة لتحسین السالمة المروریةوالوكاالت الحكومیة المعنیة، وزیادة معرفتھم العتماد نُُھج شاملة وقائمة على األدلّ 

المشاركین على مجموعة توصیات عملیة وعلى العناصر الرئیسیة لخطة عمل وتیسیر التوّصل إلى توافق بین 
 إقلیمیة تھدف إلى تحسین إدارة السالمة المروریة.

 
واإلستراتیجیات وخطط بالنُظم الوطنیة إلدارة السالمة المروریة،  قةمتعلّ  مواضیع العمل ورشة جلسات وتناولت

 ونُظم المعلومات المتعلّقة بالسالمة المروریة، ودور معاھدات وإتّفاقیات األمم المتحدة، العمل وشروط النجاح،
اإلصالحات المؤسسیة الالزمة لتحسین إدارة السالمة المروریة في المنطقة بشأن  جماعیّةنقاشات كما تضّمنت 

ً العربیة، ونقاش ً مفتوح ا ً حول وضع اإلستراتیجیات الوطنیة للسالمة المروریة  ا ، ونُظم وُسبل المضي قدما
فاقیات األمم المتحدة، وحلقة نقاش بشأن قضایا قة بالسالمة المروریة، ودور معاھدات وإتّ المعلومات المتعلّ 

 التمویل، وإستنتاجات وتوصیات.
 

مسؤوالن رفیعا المستوى من كل دولة من الدول األعضاء، األول مثّل وزارة النقل  الورشة ھذه في وشارك
وأشرف على تیسیر الحوارات والنقاشات خالل الورشة خبراء دولیون رفیعو المستوى . الداخلیةوالثاني وزارة 

ا، واإلسكوا، من مؤسسات عریقة مثل لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبذوو معرفة وخبرة في المجال، 
ومنظمة الصحة العالمیة، واتحاد السیارات الدولي، والبنك الدولي. كذلك شارك ممثلون من المنظمات 
والمؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة المعنیة بالنقل والسالمة المروریة، مثل جامعة الدول العربیة واالتحاد العربي 

 میة ومن األوساط األكادیمیة.للنقل البري، باإلضافة إلى أعضاء من منظمات غیر حكو
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 ةـمقدم

العربیة من قبل اللجنة االقتصادیة  السالمة المروریة في البلدان إدارة حول العمل اإلقلیمیة ُعقدت ورشة
للسالمة المروریة، السیّد جان واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) ومبعوث األمین العام لألمم المتحدة الخاص 

تشرین  28-27 في یومین مدى على وذلك تود، بالتعاون مع البنك الدولي ولجنة األمم المتحدة ألوروبا،
ھمیة إدارة على أوالھدف من ھذه الورشة تسلیط الضوء  .بیروت في المتحدة األمم بیت في 2018 نوفمبر/الثاني

القادمین من مختلف الھیئات والوكاالت الحكومیة المعنیة، وزیادة معرفتھم السالمة المروریة بین المشاركین 
العتماد نُُھج شاملة وقائمة على األدلّة لتحسین السالمة المروریة، وتیسیر التوّصل إلى توافق بین المشاركین على 

 .السالمة المروریةمجموعة توصیات عملیة وعلى العناصر الرئیسیة لخطة عمل إقلیمیة تھدف إلى تحسین إدارة 

الورشة مسؤوالن رفیعا المستوى من كل دولة من الدول األعضاء، األول مثّل وزارة النقل  ھذه في وشارك
وأشرف على تیسیر الحوارات والنقاشات خالل الورشة خبراء دولیون رفیعو المستوى . والثاني وزارة الداخلیة

لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا، واإلسكوا،  ذوو معرفة وخبرة في المجال، من مؤسسات عریقة مثل
ومنظمة الصحة العالمیة، واتحاد السیارات الدولي، والبنك الدولي. كذلك شارك ممثلون من المنظمات والمؤسسات 
 الوطنیة واإلقلیمیة المعنیة بالنقل والسالمة المروریة، مثل جامعة الدول العربیة واالتحاد العربي للنقل البري،

 باإلضافة إلى أعضاء من منظمات غیر حكومیة ومن األوساط األكادیمیة.

 

 المطروحةالمواضیع  -أوالً 

 .المطروحة المواضیع ومناقشة العروض تقدیم خاللھا تم جلسات ثماني من الورشة أعمال جدول فتألّ 

 

 ةلمحة عامة عن النُظم الوطنیة إلدارة السالمة المروری الجلسة األولى: -ألف

مبعوث األمین العام لألمم المتحدة الخاص للسالمة المروریة، السیّد جان تود،  بخطاب األولى الجلسة استھلت
یتعلّق بالسالمة المروریة وعن ضرورة  مافیالتقّدم المحرز في لبنان وفي باقي الدول العربیة  الذي تحّدث عن

قتصادات تنمیة اإلألجل على سالمة المواطنین وعلى الطویلة ا تكثیف الجھود إلحراز تقّدم أكبر وتفادي العواقب
التي تشّكل السبب  المرورواألجیال، بما أّن ھذه المنطقة تعاني من بعض المعّدالت األعلى للوفیات بسبب حوادث 

ً  24و 19األول لوفاة األشخاص المتراوحة أعمارھم بین  ستثمارات اإلاستكمال اإللتزام الدولي ب. وذكر أھمیة عاما
، كما الوطنیة في السالمة المروریة وتحّدث عن إطار عمل صندوق األمم المتحدة اإلستئماني للسالمة المروریة

 ھداف التنمیة المستدامة.الغایات التابعة ألمن  11.2و 3.6 غایتینالسلّط الضوء على 

على أھمیة توفیر المعرفة بنك الدولي، السیّد ساروج كومارجا، مشرق العربي في الالمدیر اإلقلیمي لل شّدد ثم
في النظام التعلیمي واإلستثمار في النظم الوطنیة. وأشار إلى أّن السالمة المروریة لیست بشأن السالمة المروریة 

 . ، بل تشّكل أیضاً مسألة إقتصادیة تؤثّر في النموفقط مسألة إنسانیة
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التي بدأ  جراءاتاإلد رمزي سالمة، عن وتحّدث أمین سر المجلس الوطني للسالمة المروریة في لبنان، السیّ 
بالتعاون مع الحكومة الفرنسیة وبدعم من البنك  في لبنان وطني شامل للسالمة المروریة مرصد إلنشاء تنفیذھا
بأبحاث السالمة المروریة یأمل أن یسّد الثغرات في ھذا المجال ویستقطب  مركز متخصص وعن إنشاء ،الدولي

سر المجلس الوطني األعمال التي تقوم بھا أمانة  ة. وأشار إلىالباحثین من مختلف جامعات لبنان والجھات المھتمّ 
 ى السالمة المروریة.وإلى ضرورة إزاحة وصمة العار عن الدول العربیة التي تفتقر إل للسالمة المروریة في لبنان

اإلسكوا قد كّرست العدید من ورشات العمل  إلى أنّ  األمین التنفیذي لإلسكوا باإلنابة، السیّد منیر تابت،أشار و
 وإلى أنّ اإلقلیمیة للسالمة المروریة وساھمت في أنشطة األمم المتحدة ذات الصلة على مستوى المنطقة العربیة، 

تخفیض عدد الوفیات الناجمة عن حوادث المرور یتطلّب عمالً دؤوباً من جمیع األطراف المعنیة على الصعید 
إلى أّن اإلسكوا قامت بإعداد دلیل إرشادي حول إنشاء وتفعیل . كما أشار المحلي والوطني واإلقلیمي والدولي

ھذا بتقدیم الدعم الفنّي للدول تلبیةً لطلبھا لتطبیق  تكّرر التزامھا وھي النُظم الوطنیة إلدارة السالمة المروریة
فضالً عن ذلك، ذكر أّن الدلیل وتقوم بإجراء مسوح متكررة لرصد تطّور السالمة المروریة في الدول األعضاء. 

رادیة شاملة ومستمّرة أضرار حوادث المرور یمكن التصّدي لھا باتّباع إجراءات متكاملة تنبثق من سیاسات إ
 مع وجودمات غیر الربحیة، كة الحكومة والقطاع الخاص والمنظعھا وتنفیذھا وتتبعھا وتقییمھا بمشاریجري وض

 ھیئة وطنیة متخصصة تُكلّف بقیادة وتنسیق الجھود بین جمیع ھذه الجھات.

 معرضٌ وفي إطار خطة عمل اإلسكوا لتنفیذ استراتیجیة السالمة المروریة لمنظومة األمم المتحدة وموظفیھا، نُّظم 
كاستخدام أحزمة األمان، ، وضم عروضاً عملیة طیلة الیوم األول من ورشة العملالسالمة المروریة توعوي حول 

ونُّظم ھذا المعرض بالتعاون مع المجلس الوطني  وعواقب الشرود أثناء القیادة أو القیادة تحت تأثیر مخّدر.
وجامعة والدفاع المدني، والصلیب األحمر اللبناني انیة، للسالمة المروریة في لبنان، وقوى األمن الداخلي اللبن

مات غیر الحكومیة المعنیة بالسالمة ت الحكومیة المتخصصة والمنظالقّدیس یوسف في بیروت، وعدد من الوكاال
 المروریة.

 

الجلسة الثانیة: نقاشات في مجموعات بشأن اإلصالحات المؤسسیة الالزمة لتحسین إدارة السالمة  -باء
 المروریة في المنطقة العربیة

النُظم الوطنیة إلدارة  عرضاً حولالدكتور یعرب بدر،  المستشار اإلقلیمي للنقل واللوجستیات في اإلسكوا، قّدم
 من خاللھ أوضح، 2015حسب الدلیل اإلرشادي الذي أعّدتھ اإلسكوا حول الموضوع عام السالمة المروریة 

توصیات التقریر العالمي للوقایة من حوادث المرور الصادر عن منظمة وتعّددیات عالم السالمة المروریة، 
ونشاطات ، )2020-2011، وركائز عقد العمل من أجل السالمة على الطرق (2004الصحة العالمیة عام 

، والھیكلیة العامة )2020-2011( بعقد عمل األمم المتحدة من أجل السالمة المروریة الخاصةة العالمیة الخطّ 
االفتراضیة للنظام الوطني إلدارة السالمة المروریة. ثم تحّدث في عرضھ عن أعمال المجلس األعلى الوطني 

الھیئة القیادیة للسالمة المرصد الوطني للسالمة المروریة، وللسالمة المروریة، واللجنة الفنیة للسالمة المروریة، و
 .دارة المؤسساتیة، وعن أشكال ھذه األخیرة والوظائف السبعة لإلالمروریة
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السالمة إدارة عرضاً تناول نتائج استبیان حول فؤاد غره، وبعد ذلك، قّدم المساعد الباحث في اإلسكوا، السیّد 
یحّدد ما إذا كان كّل من الدول العربیة یحظى بمجلس أعلى للسالمة المروریة برئاسة  2018في عام  المروریة

المروریة یرأسھا وزیر النقل أو وزیر الداخلیة، وھیئة قیادیة وطنیة ، ولجنة وطنیة للسالمة رئیس الحكومة
. وتناول العرض كذلك استنتاجات اإلستبیان التي أظھرت للسالمة المروریة، ومرصد وطني للسالمة المروریة

 مشاكل في نوعیة البیانات وفي إدارتھا.

الزام أھمیة على  خاللھفتح المجال للتعلیقات واألسئلة وتّم اإلتّفاق  بین المشاركین ن العرضین حواروتبع ھذی
التعاون وتكلیف القطاع الخاص بالقیام بأعمال التوعیة للسالمة المروریة، و ،دول بإصدار قانون لتقییم السالمةال

في ھذه الدول إلى النصف خالل  حوادث المرورعدد تخفیض تسعى إلى  ة ملموسةبین الدول العربیة لوضع خطّ 
، مع إشراك المجتمع األھلي والحكومات والقطاع الخاص، للحصول على نتائج ملموسة السنوات العشر القادمة

 .تجربة التعاون األوروبيأثبتت  مثلما

 

 شروط النجاح –ستراتیجیات وخطط العمل اإلالجلسة الثالثة:  -جیم

خّطة العمل حول  ،اللجنة االقتصادیة ألوروبامن د لوكاس وایروسكي، السیّ الثالثة بعرض قّدمھ  الجلسة استھلت
عمل النظام  وأوضح إطار وفحص المركبات تضّمن إدارة السرعةالذي ت اإلطاریة العالمیة للسالمة المروریة

صندوق األمم كما أشار إلى أّن ھذه الخّطة معتمدة بموجب الوطني للسالمة المروریة وسبل إدارة ھذه األخیرة. 
 وطنیةأنظمة وإلى أولویات الدعم الفني الذي یقّدمھ ھذا الصندوق لوضع  المتحدة اإلتئماني للسالمة المروریة

 في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. للسالمة المروریة شاملة

متخّصصین في  تعیین خبراء وموظفینضرورة  إلى خاللھ وتوّصلوا بعد العرض المشاركینبین  نقاشودار 
في  للسالمة المروریة والتركیز على الثقافة واإللتزام السیاسي، ووضع استراتیجیة قضایا السالمة المروریة،

والرقابة، والھندسة والتنظیم، وسالمة المركبات، إیالء اإلھتمام للتشریعات إضافةً إلى إطار زمني محّدد، 
 التنسیق.اإلدارة واإلسعاف واإلنقاذ، والتوعیة والتعلیم والتدریب، ووالدراسات والمعلومات والبیانات، وإجراءات 

ً بعد النقاش، و  عّرف خاللھ قّدم المستشار اإلقلیمي للنقل واللوجستیات في اإلسكوا، الدكتور یعرب بدر، عرضا
المة نات وثیقة السیاسة الوطنیة للسمكوّ وتحّدث عن  سیاسات واستراتیجیات وخطط عمل السالمة المروریةب

إیالء ، و، ومراحل رسم ھذه السیاسة وعملیة صیاغتھا، واألبعاد الزمانیة والمكانیة للتخطیط التقلیديالمروریة
ستراتیجیات وخطط محاور العمل إل، وة العمل للسالمة المروریةنات خطّ مكوّ اإلھتمام للتباینات المكانیة، و

. كما أظھر اإلختالفات بین اإلستراتیجیات وخطط الوطنیة ، وأھداف اإلستراتیجیات والخططالسالمة المروریة
 العمل، ثم بین الغایات واألغراض واألھداف.

 )SWOV( لبحوث السالمة المروریة الھولندي المعھد العلمي الوطنيمدیر السیّد بیتر فان دیر كناب،  وقّدم كذلك
ً عرضاً یتناول أمثلة عن خطط عمل وسیاسات السالمة المروریة المستدامة في ھولندا،  نھج النظام اآلمن  موضحا

الوطنیة للسالمة المروریة من  االستراتیجیةللسالمة المروریة، وتدابیر السالمة المروریة المستدامة، والخّطة 
، فضالً عن كیفیة مواجھة التحّدیات 2018 ، ومبادئ السالمة المروریة في عام2020حتى عام  2008عام 
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المتعلّقة بثغرات البنى التحتیة، واإلمكانیات الكافیة للصیانة، والسّكان المسنّین، وازدیاد حركة المرور والمركبات 
في على ذلك، بیّن أّن جمیع األنظمة الناجحة المتعلّقة بالسالمة ینبغي أن تأخذ وعالوة المتنّوعة، وأداء السائقین. 

اعتماد السّكان بشكل كبیر الحسبان محدودیة الموارد، والحاالت التي تؤثّر في تحقیق األھداف مثل تغیّر المناخ، و
 على اإلبتكارات التكنولوجیة.

 

ً الرابعة: نقاش مفتوح حول وضع اإل الجلسة -دال  ستراتیجیات الوطنیة للسالمة المروریة وُسبل المضي قدما
 

ً الجلسة الرابعة نقاش تضّمنت ً مفتوح ا سالمة المروریة وضع منھاج متكامل للإلى  ممثلو الدول العربیةدعا فیھ  ا
للخطر، ووضع نظام نقل سلیم في الدول العربیة، وتطبیق القوانین بشكل  تھیئة المجتمعو ،المناھج التعلیمیةفي 

للسالمة المروریة في الجامعات، واعتماد نظام ، وإقامة معرض كمعرض اإلسكوا التكامل في العملوسریع، 
ھیئات قیادیة وطنیّة ومجالس تنسیق مرتبطة بھا على مستوى قوانین جدیدة، وتشكیل سیارات تفتیش والنقاط و

، حدیدیة وغیرھاالسكك بال ما یتعلّق فينقل للومشاریع  خطط، واعتماد رئاسة الحكومة والوزارات المختّصة
 المروریة، وتحسین البنى التحتیة، واعتماد مشاریع التمویل.ومواكبة الحركة 

 

 : نُظم المعلومات المتعلقة بالسالمة المروریةالجلسة الخامسة -ھاء

 تحسین"في عرضھ حول  ،مدیر مشروع دعم النقل األوروبي المتوسطيد میكائیلیس ب. أدمنتیادس، السیّ  تحّدث
عن نطاق ھذا  "المتعلّقة بالسالمة المروریة في المنطقة األوروبیة المتوسطیة أنظمة جمع البیاناتوالبیانات تبادل 

المشروع وأھدافھ، وأھمیة البیانات الموثوقة، والبیانات المتعلّقة بالسالمة المروریة في الدول العربیة، والتجارب 
 12قد في مراكش بتاریخ والممارسات الحسنة على المستوى الدولي، واإلجتماع المشترك بین الوكاالت الذي عُ 

، وورشة العمل اإلقلیمیة حول البیانات المتعلّقة بالسالمة المروریة التي ُعقدت في 2017تشرین األول/ أكتوبر 
والعناصر التي یحب تحسینھا في الدول العربیة، ، والممارسات الحسنة 2018أیار/مایو  10إلى  8أثینا من 

إلى الحاجة للتعاون المشترك بین القطاعات ولتكثیف الجھود لتحسین بیانات والفروقات بین ھذه الدول. كما أشار 
 أیضاً الجھود الجاریة التي تقوم بھا المنطقة األوروبیة المتوسطیة والتي ستقوم بھا الحقاً. جمیع القطاعات، وذكر

ً  ،)FIA(مستشارة السالمة المروریة في االتحاد الدولي للسیارات دة ماریا سیغي غومیز، السیّ وقّدمت   عرضا
عن الممارسات الحسنة والمراصد الوطنیة واإلقلیمیة المتعلّقة بالسالمة المروریة، ونُظم المعلومات حول السالمة 

أھداف التنمیة  من 11و 3ین . وسلّطت الضوء على الھدفالمروریة، وإدارة السالمة المروریة في الدول العربیة
المتعلّقة بالمراصد التي یقوم  ، واألعمالوسائل تحسین قیاس التقّدم المحرز، و11.2و 3.6 الغایتینوالمستدامة 

 ، والحاجة إلى اإلستثمار في تحسین نُظم البیانات وفقاً للنُظم الحالیة.اتحاد السیارات الدوليبھا 

، واقع نظم المعلومات المتعلّقة أبو نواس السیّدة زاھرة طالبة الدكتواره في جامعة القّدیس یوسف، وعرضت
، إضافةً إلى دورة حیاة وتقّدمھبالسالمة المروریة في المنطقة العربیة. وتضّمن العرض عناصر المسح المیداني 

ا البیانات، بما في ذلك إدارة السالمة المروریة في الدول العربیة، وجمع البیانات وتخزینھا ونقلھا ومشاركتھ
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. كذلك تحّدثت عن عناصر البیانات، وتجانس والتحقّق من دقّتھا، ونوع الحوادث التي تغّطیھا قاعدة البیانات
 .قیمھ وتوحید التعاریف في الدول العربیة، وعناصر الصدام ومتغیّراتھ و

العربي لسالمة مشروع المرصد ، السیّد عادل الغابري، في اإلسكوا مسؤول الشؤون االقتصادیة األولكما عرض 
الھیكلیة تكلّم عن  وإطاره الزمني. كما وغایتھ، وأھدافھ، واإلنجازات المتوقّعة لھ، وأنشطتھ األساسیة، ،المرور

 .المرصد العربي لسالمة المرور (ارسو) أعمالعن للنظام الوطني إلدارة السالمة المروریة و العامة اإلفتراضیة

 

تفاقیات المنطقة العربیة: دور معاھدات وإ مستدام للسالمة المروریة فيالجلسة السادسة: نحو تحسین  -واو
 األمم المتحدة

تنفیذ حول ، اللجنة االقتصادیة ألوروبامن د لوكاس وایروسكي، السیّ السادسة بعرض قام بھ  الجلسة استھلت
 ،التوحید الدولي ضرورةوتحّدث عن إتّفاقیات األمم المتحدة المتعلّقة بالسالمة المروریة واإلجراءات ذات الصلة. 

علیھما في  الُمتّفقبشأن حركة المرور على الطرق واإلتّفاقیة بشأن الفتات وإشارات الطرق  تّفاقیةاإلوأھمیة 
وأشار إلى محتویات وفوائد كّل من  ، كما ذكر البعض من مواد اإلتّفاقیة بشأن حركة المرور على الطرق1968

تكلّم عن الفتات الطریق المختلفة، وإشارات المرور، وعالمات الطرق، واألنظمة إلى ذلك، . وباإلضافة اإلتّفاقیتین
. وختم عرضھ 1998و 1958إلتّفاقین المبرمین في عامي بالطرق والمركبات، والعناصر الرئیسیة ل ةتعلّقالم

، وأّكد على في المستقبل اتّخاذھامشیراً إلى الشروط المتعلّقة بانضمام أطراف متعاقدة وإلى الخطوات التي یمكن 
 على الصعید الوطني. اتتحسین إجراء قیمة اإلتّفاقات الدولیة ودورھا في

 

 الجلسة السابعة: حلقة نقاش بشأن قضایا التمویل -زاي

، عن الصندوق اإلئتماني، وأفاد أمین سر المجلس الوطني للسالمة المروریة في لبنان، السیّد رمزي سالمةتكلّم 
أّن المشاریع لیست متاحة مباشرةً للدول، بل ھي لخدمة الدول بإشراف المنظمات. كما أفاد ممثّل البنك الدولي 

ً  وتحّدث ،، أّن التمویل یتوقّف على مستوى الدخل للبلدانزیاد النكتفي لبنان، السیّد  عن الوسائل المتاحة  أیضا
 للتمویل.

تطّور البنك اإلسالمي للتنمیة،  السیّد عمر مھیار،، البنك اإلسالمي للتنمیة مسؤول النقل في عرض تناولو
الحقائق األساسیة المتعلّقة بھ، وأھدافھ، وأھّم الخدمات التي یقّدمھا، وأثره في عّدة والھیئات المتخصصة للبنك، و

المروریة. وتحّدث عن البرامج والمبادرات  میادین، وشركائھ الرئیسیین، والقضایا األساسیة لمعالجة السالمة
 الخاصة الجاریة، والتزام الوكالة بالسالمة المروریة، والھیكل التنظیمي للبنك.

 

 ستنتاجات والطریق إلى المستقبلاإل: الختامیةالجلسة  -حاء
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یتّسم أّن التعاون اإلقلیمي  ،البنك الدولي، لبنانمسؤول النقل في د زیاد النكت، السیّ  أفاد وفي الجلسة الختامیة،
بأھمیة بالغة فیما یتعلّق بالجوانب المختلفة للبیانات، وتبادل القدرات والمعرفة والخبرة مع المجتمع المدني أو 

مكتب المبعوث من دة بریتي غوتام، السیّ  ثم قامت الحكومات، والتمویل وعدم الحّد من قدرة الدول على التفاوض.
بعرض التوصیات الصادرة عن ورشة العمل وتم تعدیل بعض  ،المعني بالسالمة المروریةالخاص لألمین العام 

المستشار اإلقلیمي للنقل واللوجستیات في اإلسكوا، الدكتور یعرب بدر، التوصیات من قبل المشاركین بعد أن فتح 
 وتم اإلتّفاق على التوصیات على النحو التالي: المجال للمناقشة.

2020-2019میة إلدارة السالمة المروریة األولویات اإلقلی  

 الدعم الدولي األولویات المكونات 

االستراتیجیات  1
الوطنیة وخطط 

 العمل

نفیذ أو تفعیل األنظمة الوطنیة إلدارة السالمة ت .1
القیادیة الوطنیة  ھیئةبما في ذلك ال المروریة،

 وآلیات التنسیق
في حال عدم وجود لجنة وطنیة للسالمة  .2

المروریة، تطویر عالقات العمل بین المعنییّن 
 بالسالمة المروریة في الوزارات المختلفة.

 تطویر وتنفیذ خطط العمل .3
 خطط العمل وتعدیلتحدیث  .4
الشراكات على المستوى الوطني (أي الشراكات  .5

 )بین القطاعین العام والخاص

 االسكوا

دعم النقل األوروبي  مشروع
 المتوسطي

 الدوليالبنك 

 اإلسالمي للتنمیةالبنك 

 الممارسات الجیدة من مناطق أخرى
 (أي االتحاد األوروبي)

تعزیز اإلطار  2
 التنظیمي

 

ذات  ألمم المتحدةلاتفاقیات  ةالنضمام إلى ستا .1
 الصلة بالسالمة المروریة

ذات الصلة  مم المتحدةلألاتفاقیات  ةست تطبیق .2
 بالسالمة المروریة

ولجنة األمم الدعم الفني من: االسكوا، 
المتحدة ألوروبا، والمبعوث الخاص 

 لألمین العام لألمم المتحدة).

دعم النقل األوروبي  مشروع
 المتوسطي

 الدوليالبنك 

 اإلسالمي للتنمیةالبنك 

 االتحاد الدولي للنقل على الطرق

 بیانات السالمة 3
 المروریة

المعنیین بالسجالت المدنیّة ذات بدء التعاون بین  .1
قطاعات النقل و، بالسالمة المروریةالصلة 

 والشرطة والداخلیة والصحة
تعزیز السجالت األساسیة مثل السیارات  .2

سجالت (وتطبیق قانون السیر والسائقین 
 )مخالفات السیر

النظر في إنشاء مرصد إقلیمي یقوم بتنسیق  .3
على سبیل (وتسھیل تحسین البیانات الوطنیة 

 الصدامات) التحقیق فيالمثال 

 كوا،االس

الدولي، واالتحاد الدولي البنك 
 للسیارات، والمنتدى العالمي للنقل

 منظمة الصحة العالمیة

دعم النقل األوروبي  مشروع
 المتوسطي
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 االتحاد الدولي للنقل على الطرق

 البريلنقل االتحاد العربي ل

 التشبیك والشراكات 4

 

تسھیل تبادل المعرفة بین الخبراء واألكادیمیین  .1
 البحوث والدول األعضاءومعاھد 

 دعم تحدید مصادر التمویل .2

 االسكوا

 

عن  ،المستشار اإلقلیمي للنقل واللوجستیات في اإلسكوا، الدكتور یعرب بدر وفي ختام ورشة العمل، أعرب
الجزائر، كما تمنّى  ممثّل جمھوریة الغني والتفاعل بین المشاركین ورّحب بشكل خاص بمشاركة سعادتھ بالحوار
مدیر شعبة التنمیة والتكامل د مختار محمد الحسن، السیّ وشّدد في اإلسكوا.  عضواً األخیرة  هأن تصبح ھذ
 السالمة المروریة مع مسألةبحزم ، على أھمیة اإلرادة السیاسیة على أعلى مستوى والتعامل اإلسكوااالقتصادي ب

 .، والبیئي، والتنمويواالقتصادي، االجتماعيالصعید  على حدث تأثیراتتُ التي 

 

 ً  تنظیم ورشة العمل -ثانیا

 

 تاریخ ومكان انعقاد الورشة -ألف

 28-27 في یومین مدى العربیة على السالمة المروریة في البلدان إدارة حول اإلقلیمیة العمل ورشة قدتعُ 
 بیروت. في المتحدة األمم بیت في 2018 نوفمبر/تشرین الثاني

 
 

 افتتاح الورشة -باء

ومن  الكریم، بالحضور فرّحبت اإلقلیمیة العمل ورشة بتقدیم حفل افتتاح اإلسكوا،من  ،السیّدة روال میالن قامت
وھو حائز على جائزة أفضل فیلم في المسابقة الدولیة اتحاد السیارات الدولي من إنتاج فیلم قصیر ثم تم عرض

للسالمة على  "النظام اآلمن" نھج. وھدف ھذا الفیلم إلى التوعیة التّباع 2016ألفالم السالمة المروریة لعام 
 ، بالتركیز على حمایة األطفال في رحالتھم الیومیة من البیت إلى المدرسة.الطرق
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 األولالمرفق 
 األعمالجدول 

 2018تشرین الثاني/نوفمبر  27الثالثاء   -1لیوم ا

9:30 - 9:00 

 كلمات االفتتاح :1الجلسة 
 عّریف الحفل

 السیّدة روال میالن، اإلسكوا

 عرض فیلم عن السالمة المروریة -
 المروریةالسید جان تود، المبعوث الخاص المعني بالسالمة  -
 للبنك الدوليالسید ساروج كومار جا، المدیر اإلقلیمي  -
 الوطني للسالمة المروریة، لبنان السید رمزي سالمة، المجلس -
 األمین التنفیذي لإلسكوا بالوكالةالسیّد منیر تابت  -
 افتتاح معرض السالمة المروریة -

 استراحة 9:30 - 10:00

11:15 - 10:00 

ظم الوطنیة لمحة عامة عن النُ  :2الجلسة 
 إلدارة السالمة المروریة

الجلسة: السید مختار محمد الحسن، مدیر 
 اإلسكوا

 ظم الوطنیة إلدارة السالمة المروریة: لماذا وكیف؟ النُ  -
 ب بدر، اإلسكوا)(السید یعرُ 

 إلسكوا اواقع إدارة السالمة المروریة في المنطقة العربیة، مسح  -
 (السید فؤاد غرة، اإلسكوا)

 استراحة 11:15 - 11:30

13:00 - 11:30 

بشأن في مجموعات نقاشات  :3الجلسة 
اإلصالحات المؤسسیة الالزمة لتحسین إدارة 

 السالمة المروریة في المنطقة العربیة

 :مدیرا الجلسة
 االسكوا، ب بدرالسید یعرُ  -

ب. أدمنتیادس،  میكائیلیسالسید  -
 الشراكة األوروبیة المتوسطیة

عرض حول خطة عمل اإلطار العالمي من أجل السالمة المروریة  -
 (السید لوكاس وایروسكي، اللجنة االقتصادیة ألوروبا)

ظم إلدارة تحدید األولویات وصیاغة توصیات عملیة من أجل إنشاء نُ  -
 ظم القائمةالسالمة المروریة أو تعزیز النُ 

 المعرضاستراحة الغداء واستعراض أنشطة  13:00 - 14:00

15:45 - 14:00 

– االستراتیجیات وخطط العمل :4الجلسة 
 شروط النجاح

مدیر الجلسة: السید محمود العبدالالت، 
 االتحاد العربي للنقل البري

 السیاسات واالستراتیجیات وخطط العمل: العناصر األساسیة  -
 ب بدر، اإلسكوا)(السید یعرُ 

فان دیر كناب، المعھد العلمي مثال من المنطقة األوروبیة: (السید بیتر  -
 الوطني لبحوث السالمة المروریة، ھولندا)

 نقاش عام -
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 استراحة 15:45 - 16:00

17:00 - 16:00 

نقاش مفتوح حول وضع  :5الجلسة 
االستراتیجیات الوطنیة للسالمة المروریة 

 بل المضي قدماً وسُ 
مدیر الجلسة: السید وسیم روفایل، جامعة 

 القدیس یوسف

على ضوء: (أ) عقد عمل األمم المتحدة واقع االستراتیجیات الوطنیة  -
 ذات األولویة اإلقلیمیة؛ وأھداف التنمیة المستدامة، (ب) المجاالت

 توصیات عملیة ذات صلة باألولویات اإلقلیمیة الفوریة والقصیرة األمد. -

 
 2018 نوفمبر/تشرین الثاني 28األربعاء   -2الیوم 

10:45 - 9:00 

ظم المعلومات المتعلقة بالسالمة نُ  :6الجلسة 
 المروریة

 االسكوا، السید یعُرب بدرمدیر الجلسة: 

المرور وتبادلھا في المنطقة  صدماتظم جمع البیانات عن تحسین نُ  -
ب. أدمنتیادس، مشروع دعم النقل  میكائیلیساألوروبیة المتوسطیة (السید 

 في المنطقة األوروبیة المتوسطیة)
لمراصد الوطنیة واإلقلیمیة في مجال السالمة الممارسات الجیدة ل -

 اتحاد السیارات الدولي)الدكتورة ماریا سیغي غومیز، المروریة (
ظم المعلومات المتعلقة بالسالمة المروریة في المنطقة العربیة، واقع نُ  -

 یوسف القدیس جامعةھرة أبو نواس، ازالسیدة نتائج مسح اإلسكوا (
 )اإلسكواو

الخطوات المستقبلیة: مشروع اإلسكوا إلنشاء مرصد عربي للسالمة  -
 )یة (السید عادل الغابري، اإلسكواالمرور

 استراحة 10:45 - 11:00

12:30 - 11:00 

نحو تحسین مستدام للسالمة  :7الجلسة 
معاھدات المروریة في المنطقة العربیة: دور 

 األمم المتحدةواتفاقیات 

 السیّد زیاد عقل، منظمة الیازامدیر الجلسة: 

المتصلة جراءات اإلتنفیذ اتفاقیات األمم المتحدة بشأن السالمة المروریة و -
 (السید لوكاس وایروسكي، اللجنة االقتصادیة ألوروبا)

نقاش مفتوح حول قیمة االتفاقات الدولیة لتحسین السالمة المروریة على  -
 الصعیدین الوطني واإلقلیمي

 استراحة الغداء 12:30 - 13:30

15:00 - 13:30 

 حلقة نقاش بشأن قضایا التمویل :8الجلسة 
مدیر الجلسة: السید رمزي سالمة، المجلس 

 لبنان ،الوطني للسالمة المروریة 

 فریق خبراء
للسالمة  االئتمانيمداخلة تمھیدیة حول قیمة ودور صندوق األمم المتحدة  -

 )مدیر الجلسة( المروریة
فرص التمویل الجدیدة لتحسین السالمة المروریة في لمحة عامة عن  -

 البلدان العربیة (السید زیاد النكت، البنك الدولي، لبنان)
السیّد عمر نھج البنك اإلسالمي للتنمیة لدعم مبادرات السالمة المروریة ( -

 )مھیار، البنك اإلسالمي للتنمیة
 نقاش عام
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15:30 - 15:00 

االستنتاجات والطریق إلى  :9الجلسة 
 المستقبل 

 مدیر الجلسة
االتحاد العربي  ،العبدالالتالسید محمود 

 للنقل البري

عناصر خطة العمل اإلقلیمیة لتحسین السالمة المروریة في المنطقة العربیة: 
 مجموعة من التوصیات العملیة.

 السید زیاد النكت، البنك الدولي، لبنان -
، مكتب المبعوث الخاص لألمین العام المعني السیدة بریتي غوتام -

 المروریةبالسالمة 
 السید یعرب بدر، االسكوا -
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 قائمة المشاركین
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