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الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك  ،محمد نجيب بوليف الدكتور معالي
 ،المغربية المملكةالمكلف بالنقل في 

 ،الطرقات حوادث من للوقاية الدولية المنظمة رئيس بلعجول، بناصر السيد

 ،المؤسسة الكندية للبحوث حول مصابي حوادث المرورالسيدة روبن روبرستون، رئيسة 

 ،السيد حسن أحمد الحوسني نائب رئيس المنظمة العربية للسالمة المرورية

 ،المرورية للسالمة العربية المنظمة رئيس الفريقي، عفيف السيد

 أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي،

 ،السادةو السيدات 

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته. 

التقدير و  الشكر لمن دواعي سروري أن أتوّجه، وباسمكم جميعًا، بأسمى آياتإنه 
 ،واالمتنان إلى فخامة الرئيس السيد الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية

للوقاية من حوادث المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية لهذا  السامية تهلرعاي
والذي يجسد  الطرق تحت شعار "حوكمة السالمة على الطرقات: الرهانات والتحديات"،

بكل وضوح االلتزام السياسي رفيع المستوى للتصدي للحوادث والمحافظة على سالمة 
 الوزير معاليلص تقديري وامتناني لعن خاأيضا  هذه المناسبة ألعربالطرق. وأنتهز 

على الدعوة ، بيةاالتر  والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير، العرفاوي الصالح محمد السيد
 أن هناوأود  وحضور مداوالت جلساته العلمية. للمشاركة في هذا المؤتمر لنا الكريمة
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جيد لهذه االحتفالية التنظيم الضيافة و الستقبال وكرم الا حفاوةما لمسناه من ب أشيد
 .هنا في مدينة تونس الخضراء الهامة

 السيدات والسادة،

أحدث البيانات الواردة في التقرير العالمي عن حالة السالمة على الطرق لعام  تشير
 ومئتي مليون على يزيد مازالت تحصد  ماعلى الطرق  التصادماتإلى أن  2015

 من شخص مليون 50 إلى 20 نحوكما يعاني  ،سنويا العالم في األرواح من ألف
على  اتتأتي التصادمحيث  إلعاقة. ا إلى تفضيقد  والتي ،غير المميتة اإلصابات

 15الطرق ضمن أبرز أسباب الوفاة في صفوِف الشباب الذين تتراوح أعماُرهم بين 
لحكومات ا التصادمات هذهف تكل   ،البشرية الخسائر ذههعلى  وعالوةعامًا.  29و

بات من غير  وقد. يناتج اإلجمالي المحلالمن  %3 نحو تبلغاقتصادية فادحة  خسارة
 .والتنمية الصحة على الخطيرة السلبية التداعيات هذه عنالمقبول السكوت 

ات ل الوفيّ البيانات إلى انخفاض طفيف في معد   فتشير المتوسط، شرق إقليم في أما
 أن غير. 2013و 2010ي في اإلقليم بين عام   الطُّرق على التصادماتالناجمة عن 

المرتبة  في اإلقليمويضع ال يزال ُيعتبر من المعدالت العالية عالميًا هذا  الوفيات معدل
 السالمة انعدامف في العالم بعد اإلقليم اإلفريقي.حوادث الطرق الثانية من حيث وفيات 

نتاجيتهاعبئا كبيرا على المجتمعات  يشكلعلى الطرق  بغض النظر عن مستويات  وا 
في و بصورة عاجلة  الطرق على السالمة لتحسينالجهود تكثيف  يستدعيدخلها، مما 
 للحفاظ على صحة المجتمع وسالمته وتنميته. ،جميع البلدان
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 السيدات والسادة،

من أجل الوقاية من  اإلقليم بلدان في المبذولة الجهود العالمي التقرير أوضحلقد 
ط الضوء على كما سل   م عنها من إصابات.وما ينجُ  الطُّرق علىمات التصادُ 

نفاذِ  اتالطُّرق علىالتشريعات المرتبطة بالسالمة  منظمة الصحة العالمية  رُ بِ عت  وت   ها.وا 
إزاء السالمة على  األفراد راتِ وتصوّ  سلوكياتِ  تغيير بواسطته يمكن قويا حافزا التشريع  

نفاذه تطبيقه تم إذا ذلكالطُّرق،  تنظيم ما يلزم من  مع ومستدامة ةقسِ ت  مُ  بصورة وا 
ذكاء التثقيفأنشطة   .المستويات كافة على المجتمعي الوعي وا 

 السيدات والسادة،

قد العمل من أجل السالمة على الطُّرق عِ  منتصف في أي، 2015 عام فيإنه 
هدفين من  في قان بالسالمة على الطُّرقت غايتان تتعلّ ج  درِ (، أُ 2020 - 2011)

الحادي عشر  الهدفالمتعلق بالصحة و و الثالث  الهدف :أهداف التنمية المستدامة
برازيليا بشأن السالمة على  إعالنُ  مداعتُ  كما .تعلق بتوفير النقل المستدام للمدنالم

 والذيرفيع المستوى بشأن السالمة على الطُّرق، خالل المؤتمر العالمي الثاني  الطُّرق
 عام  فيأما  .لتعزيز الجهود العالمية في هذا الشأن خارطة طريق عالمية تبنى

إلى  الدول األعضاء   ودعتبرازيليا  ، اعتمدت جمعية الصحة العالمية إعالن2016
قد العمل من عِ لبلوغ أهداف وغايات تكثيف جهودها المتعلقة بالسالمة على الطُّرق 

  .2030خطة التنمية المستدامة لعام و أجل السالمة على الطُّرق 
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 المتعددةمنظمة الصحة العالمية جهودها  واصلتفقد على الصعيد اإلقليمي، أما 
. وفي واقع والوقاية منها الطرق على التصاُدماتإلصابات الناجمة عن ل للتصدي
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية  بالمكت تأولويا فيالقضية  هذه درجتُ أ   فقداألمر، 
تضّمن التوجهات االستراتيجية للمنظمة في هذا حيث ت دمةاالق الخمسالسنوات  خالل

بما في ذلك وضع الخطط  ،الصدد دعم الجهود الوطنية للسالمة على الطرق
االستراتيجية متعددة القطاعات، ومراجعة التشريعات الوطنية بما يتماشى مع أفضل 

ذكاء وعي مستخدمي الطرق، وتحسين نظم ا لمعلومات الممارسات العالمية، والتثقيف وا 
 .الطبية الطارئة والتأهيل وتقوية خدمات الرعاية ،والبحوث

 الكرام، الحضور

ي تحسين السالمة على الطرق في جميع بلدان إقليمنا أمر ممكن عن طريق تبن   إن
خفض الوفيات واإلصابات الناجمة عن الحوادث  في تنجح التيالة فعّ الالت تدخُّ ال

ت د  في اإلقليم، شهِ  بلدان   10أن  المحدثة البياناتح وضّ تو  .العالم دول فيالمرورية 
 الحوادثرة للوفيات الناجمة عن في المعدالت الـُمقد  ملحوظًا  انخفاضاً  2010منذ عام 

   .يةالمرور 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الجمهورية التونسية خطت خطوات كبيرة في تحسين 
التشريعات الخاصة بالسالمة على الطرق، كما تشارك بفعالية في كافة المبادرات 
العالمية واإلقليمية ذات الصلة بالسالمة الطرقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. 

دورة الحالية لوضع التقرير العالمي الرابع لحالة فعلى سبيل المثال تشارك تونس في ال
السالمة على الطرق لرصد التقدم المحرز في البلدان المشاركة. كما يجري حاليًا إجراء 
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دراسة علمية لتقدير كلفة التصادمات المرورية إضافة إلى استكمال التقرير الخاص 
خدمات المقدمة في هذا بنتائج تقييم نظام الرعاية الطارئة كخطوة أولى لتعزيز ال

تم بذله من جهود محمودة في سبيل استكمال يالمجال. وباإلمكان البناُء على كل ما 
اإلجراءات وتسريعها لخفض المعدالت الحالية للوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، 
ومواكبة ركب دول العالم المتقد مة في هذا المضمار. واستنادا إلى ما نشهده في تونس 

ن جهد كبير والتزام سياسي على أعلى المستويات ال يساِوُرني أي شك في أننا م
 .نستطيع أن نضرب  المثل  بهذا البلد الكريم في مجال السالمة على الطُّرق

 المجتمع لجمعياتوهنا أود أن أؤكد على إيماننا العميق بالدور الهام واإليجابي 
أن التصدي  كما .الطرق على السالمة مجال في الحكومات جهود دعم في المدني

الفعال لقضية السالمة على الطرق يتطلب تعزيز منظومة آمنة متكاملة من خالل 
ين داخل تضافر الجهود المنسقة لكافة القطاعات المعنية وسائر الشركاء الرئيسيّ 

 والجمعيات العاملة في هذا الشأن. النطاق الحكومي وخارجه

 والسادة،السيدات المعالي،  أصحاب

 الصحة منظمة بين للعالقة والمحوري الرئيسي الدور على مجددا نؤك د اليوم إننا
اإلقليم وهي شراكة نطمح  بلدانو  ،لشرق المتوسط اإلقليمي بالمكتب ممثلة ،العالمية

 .الطرق على السالمة جوانب لكافة الشامل التصدي فيإلى تعزيزها وتأكيد روابطها 
دور المكتب و لمسؤولية المشتركة ل اديجست أتيت المؤتمرنا اليوم في هذا تُ ومشارك  

اإلقليمي في المساهمة اإليجابية والمشاركة الفعالة في رسم التوجهات الوطنية 
العامة والتنمية  لصحةاقضايا  منعلى الطرق كقضية  المةسال مجال في ةواإلقليمي
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وطنية واالستراتيجيات الدولية لضمان الترابط والتكامل بين التوجهات ال تقوية فيو 
تحقيق أهداف وطنية تضيف مكاسب إقليمية في المحافل الدولية وترقى إلى تطلعات 

 شعوب دول اإلقليم.

 السيدات والسادة،

رئيس  الفريقي،عفيف  للسيدعن الشكر واالمتنان  أعّبر أن لي اسمحوا، أخيراو 
المنظمة العربية للسالمة المرورية ونائب رئيس اللجنة العليا لتنظيم هذا المؤتمر، 

وأمين لعميد متقاعد حسن الحوسني، نائب رئيس المنظمة العربية للسالمة المرورية لو 
 الدولية المنظمةالشكر موصول أيضا إلى و  ،جمعية اإلمارات للسالمة المروريةعام 

في تنظيم هذا  جهودبذلوه من  لما الطرقات حوادث من للوقاية التونسية والجمعية
الحثيثة في سبيل تعزيز السالمة على الطرق  وجهودهم البناء دورهمول الهام الحدث

 ليس فقط في بلدانهم بل في إقليمنا ككل.

، أود أن  أؤك د على حرصنا الدائم على تسخير إمكانيات المكتب وفي الختام
الُقطري بتونس والمكتب اإلقليمي بمدينة بالقاهرة من أجل تعزيز صحة المجتمع 
والنهوض بها، وآمل أن يفضي هذا المؤتمر إلى مزيد  من االلتزام والعمل الجماعي في 

 سبيل تعزيز السالمة على الطرق. 

 ويرعاكم.واهلل يحفظكم 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.


