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  الدورة السادسة والستون
   من جدول األعمال١٢البند 

        األزمة العاملية للسالمة على الطرق
  حتسني السالمة على الطرق يف العامل     

    
  مذكرة من األمني العام    

  
حييل األمني العام طيه تقريراً عن حتسني السالمة على الطرق يف العـامل، أعدتـه منظمـة                   

ع جلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة والــشركاء اآلخــرين يف فريــق       الــصحة العامليــة بالتــشاور مــ   
  .املتحدة املعين بالتعاون يف جمال السالمة على الطرق األمم

    

  موجز  
معلومات عن حالة تنفيذ التوصـيات الـواردة        ما استجد من    يقدم هذا التقرير        

ــة    يف ــة العام ــرارات اجلمعي ــ ٦٤/٢٥٥  و٦٢/٢٤٤ و ٦٠/٥ و ٥٨/٢٨٩ق تحــسني ة باملتعلق
 - ٢٠٠٩أكتـوبر   /ن األول ـتشري(رة السنتني   ـو يشمل فت  ــوه. رق يف العامل  ــالط ة على ــالسالم
اجلمعية العامـة   صدور آخر تقرير قدم هبذا الشأن إىل        منذ  اليت انقضت   ) ٢٠١١أغسطس  /آب

)A/64/266 .(              مـن   ويقدم هذا التقرير سرداً ملا اضطلع به جمتمع السالمة على الطـرق يف العـامل 
وهـو  . حققه من إجنازات لبلوغ أهداف عقد العمل من أجل السالمة على الطـرق             أنشطة وما 

يصف أيضاً بعض األنشطة اجلارية املتعلقـة بالـسالمة علـى الطـرق، والـيت تـشهد علـى اإلقـرار                     
بوجود هذه املشكلة يف مجيع أرجاء العامل وعلى احللـول الـيت يـتعني علـى احلكومـات وغريهـا                    

مـا ختلفـه    حـوادث املـرور علـى الطـرق         مـن   املوجة احلالية   لكبح  ملصلحة تنفيذها   من أصحاب ا  
 وكـان أبـرز حـدثني يف جمـال الـسالمة علـى            .سواًء على الصحة العامة أو على التنميةمن آثار   
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الطرق أثناء الفترة املشمولة بالتقرير استضافة االحتـاد الروسـي للمـؤمتر الـوزاري العـاملي األول                  
، واإلعالن عـن انطالقـة عقـد العمـل مـن            ٢٠٠٩نوفمرب  /لطرق يف تشرين الثاين   للسالمة على ا  

واستقطب كال احلدثني اهتمامـاً شـديداً هبـذه         . ٢٠١١مايو  /أيار أجل السالمة على الطرق يف    
املــسألة علــى أعلــى املــستويات الــسياسية يف الكــثري مــن البلــدان، ممــا أفــضى إىل إعــداد خطــط   

وخيتــتم التقريــر بعــدد مــن التوصــيات لكــي تنظــر فيهــا . ملــشكلةوحتديــد أهــداف ملعاجلــة هــذه ا
  .اجلمعية العامة من أجل حتقيق أهداف العقد
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  احملتويات
الصفحة  
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٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دعوة إىل إعالن عقد للعمل من أجل السالمة على الطرق  -ثانيا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بدء أنشطة عقد العمل من أجل السالمة على الطرق  - ثالثا   
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٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رصد العقد/مجع البيانات والبحوث  - سابعا   
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعم املايل  - ثامنـا   
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج والتوصيات  - تاسعا   
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  مقدمة  - الأو  
علـى  التـصادم   مليـون شـخص نتيجـة حـوادث          ١,٣ كل عام ميـوت مـا يقـرب مـن            يف  - ١

الوفيــات يف البلــدان املنخفــضة واملتوســطة  تلــك  يف املائــة مــن ٩٠الطــرق، وحيــدث أكثــر مــن  
واإلصــابات النامجــة  . خطــرية مليــون آخــرين جبــروح   ٥٠ و ٢٠ويــصاب مــا بــني   . الــدخل

ئيـسي لوفيـات األشـخاص الـذين تتـراوح          حركة املرور علـى الطـرق هـي أيـضاً الـسبب الر             عن
وميكـن احليلولـة دون وقـوع أعـداد كـبرية مـن الوفيـات        .  عامـاً ٢٤ أعـوام و     ١٠أعمارهم بني   

واإلصابات النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى الطـرق بالتـصدي ألسـباهبا الرئيـسية الـيت تـشمل               
 باألطفـال، والقيـادة     السرعة املفرطة، وعدم استخدام أحزمـة األمـان ومقاعـد الـسالمة اخلاصـة             

جـالت  حتت تأثري الكحول، وعدم استخدام سائقي املركبات اآللية ذات العجلـتني والـثالث ع           
األساسية للطرق أو عدم صيانتها صيانة كافيـة؛ وعـدم وجـود    بىن خوذاً واقية؛ وسوء تصميم ال   

  .اف كافية يف حالة التعرض لصدماتخدمات إسع
ــوم الــصحة العــاملي لعــام     - ٢ ــة باالشــتراك   ٢٠٠٤ويف ي ، أصــدرت منظمــة الــصحة العاملي
 الـذي  التقرير العـاملي عـن الوقايـة مـن اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث املـرور         البنك الدويل   مع

يشدد على أمهية الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور ويقـدم عـدداً مـن التوصـيات                  
ر التقرير، اعتمدت اجلمعية العامـة أربعـة        ومنذ إصدا . بشأن كيفية تصدي البلدان هلذه املشكلة     

  .بشأن حتسني السالمة على الطرق) ٦٤/٢٥٥ و ٦٢/٢٤٤ و ٦٠/٥ و ٥٨/٢٨٩(قرارات 
اجلمعيـة العامـة    أسـندهتا إليهـا     وفقـاً لواليـة التنـسيق الـيت         وقامت منظمة الصحة العاملية       - ٣
ة اإلقليميـة بتيـسري إنـشاء    األمـم املتحـد   ويف ظل التعاون الوثيـق مـع جلـان          ،  ٥٨/٢٨٩القرار   يف

يعقــد اجتماعــات فريــق األمــم املتحــدة املعــين بالتعــاون يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق، الــذي   
وقد عقد فريق التعـاون     . نصف سنوية لتنسيق أنشطة السالمة على الطرق اليت ينفذها أعضاؤه         

ب اللجـان  ، وإىل جانـ ٢٠١١أبريـل  /ويف نيـسان . ٢٠٠٩سـبتمرب  /أربعة اجتماعات منذ أيلـول    
 عـضواً مبـا يف ذلـك الوكـاالت الدوليـة واحلكومـات       ٥٠اإلقليمية، بات الفريق يضم أكثر مـن        

ومما يـدل علـى   . واملؤسسات واملراكز واملنظمات احلكومية الدولية ومؤسسات القطاع اخلاص    
الـصحة  (التأييد الواسع الـذي حيظـى بـه هـذا التعـاون عـدد القطاعـات املمثلـة واتـساع نطاقهـا                   

ــال   وال ــة علــى ســبيل املث ــه مؤســسات  واســتمرار االهتمــام ا ) نقــل واملــصارف اإلمنائي ــذي تبدي ل
  .للمشاركة أخرى

ن حتـسني الـسالمة علـى الطـرق يف          ـــ دم إىل األمـني العـام ع      ـــ قير  ــو أول تقري  ــذا ه ــوه  - ٤
ى الطـرق   ــــ ة عل ـــة عقـد العمـل مـن أجـل الـسالم          ــة عن انطالق  ـذ إعالن اجلمعية العام   ــالعامل من 

ويشمل هذا التقريـر الفتـرة املمتـدة مـن تـشرين      . ٦٤/٢٥٥مبوجب قرارها   ) ٢٠٢٠-٢٠١١(
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 ويقدم سرداً ملا قامت بـه كـل مـن منظمـات             ٢٠١١أغسطس  / إىل آب  ٢٠٠٩أكتوبر  / األول
األمم املتحدة، والوكاالت املعنية بالسالمة علـى الطـرق يف العـامل، والقطـاع اخلـاص، واجملتمـع           

شطة ومــا حققــه مــن إجنــازات منــذ التقريــر األخــري الــذي قدمــه األمــني العــام إىل  املــدين مــن أنــ
ويبني هذا التقرير على األخص املساعي اليت تبذل يف كـل أرجـاء             ). A/64/266(اجلمعية العامة   

ممـا يـنجم   العامل من أجل التصدي لعوامل اخلطر الرئيـسية املتعلقـة حبـوادث املـرور هبـدف احلـد           
  .صاباتعنها من وفيات وإ

  
  دعوة إىل إعالن عقد للعمل من أجل السالمة على الطرق  - اثاني  

ــاين ٢٠يف   - ٥ ــوفمرب / تــشرين الث ــر مــن  ٢٠٠٩ن ــراً للنقــل والــصحة  ٧٠، اعتمــد أكث  وزي
 بلــداً إعــالن موســكو يف ختــام  ١٥٠والداخليــة وغريهــم مــن كبــار املــسؤولني احلكــوميني يف   

/  تـشرين الثــاين ٢٠  و١٩املعقـود يف   ()١(علــى الطـرق املـؤمتر الـوزاري العـاملي األول للـسالمة     
، الــذي شــكل حــدثاً بــارزاً يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق استــضافته حكومــة االحتــاد )نــوفمرب
 عقـداً للعمـل مـن    ٢٠٢٠-٢٠١١وإىل جانب دعوة اجلمعية العامة إىل إعالن العقـد     . الروسي

على مواصلة تنفيـذ التوصـيات الـواردة       أجل السالمة على الطرق، تشجع هذه الوثيقة التارخيية         
، وتــدعو إىل بــذل التقريــر العــاملي عــن الوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور   يف 

اجلهود على األخص لتلبية احتياجات املـارة وسـائقي الـدراجات وسـائقي الـدراجات الناريـة؛                 
إنفــاذ مــا يتــصل هبــا مــن وتوصــي بتعزيــز التــشريعات الوطنيــة املتعلقــة بالــسالمة علــى الطــرق و 

 عن طريق التنفيذ الفعال للصكوك القانونيـة الدوليـة، وتؤيـد تعزيـز اإلسـعاف             اأنظمة ومواءمته 
وألقـى  . يف حالة التعـرض لـصدمات، وتطلـب مـن اجملتمـع اإلمنـائي الـدويل املزيـد مـن التمويـل                     

 فــيهم  منــدوب مبــن١ ٥٠٠الرئيــسي دمييتــري مدفيــديف كلمــة يف املــؤمتر الــذي حــضره حنــو   
 وممثلون عن وكاالت األمم املتحدة، ومسؤولون من منظمات اجملتمع املدين، وقيـادات             ،وزراء

ولفــت املــشاركون . الــشركات اخلاصــة، وغريهــم مــن اخلــرباء يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق  
االنتباه إىل ضرورة اختاذ إجراءات ملعاجلة األثر اجلسيم واملتعاظم حلوادث املـرور علـى الطـرق،               

التقريـر العـاملي عـن الوقايـة مـن اإلصـابات النامجـة عـن                ستعرضوا التقدم احملرز يف جمال تنفيذ       وا
  .سليمة بشأن السالمة على الطرق، وتبادلوا املعلومات واملمارسات الحوادث املرور

 الـذي أعلنـت   ٦٤/٢٥٥، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة القـرار     ٢٠١٠مارس / آذار ٢ويف    - ٦
 عقداً للعمل من أجـل الـسالمة علـى الطـرق هدفـه تثبيـت عـدد                 ٢٠٢٠-٢٠١١مبوجبه الفترة   

. الوفيــات النامجــة عــن حــوادث املــرور مث خفــض املــستوى املتوقــع منــها علــى الــصعيد العــاملي  

__________ 
  )١(  A/64/540 املرفق؛ انظر أيضا ،http://www.who.int/roadsafety/ministeria_conference/en/index.html.  
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وتطلب اجلمعيـة العامـة أيـضاً يف هـذا القـرار إىل منظمـة الـصحة العامليـة وجلـان األمـم املتحـدة                         
 األمــم املتحــدة املعــين بالتعــاون يف جمــال الــسالمة علــى  اإلقليميــة أن تقــوم، بالتعــاون مــع فريــق 

الطرق وغريه من أصحاب املصلحة، بإعداد خطة عمل تكـون مبثابـة وثيقـة توجيهيـة لألنـشطة               
 وهتيب بالدول األعضاء أن تنفذ األنشطة املتصلة بالـسالمة علـى الطـرق مبـا يف                 ،املتصلة بالعقد 

ذوي اإلعاقــة، وتــدعوها إىل تــضمني أنــشطة يف  ذلــك الرعايــة املقدمــة بعــد احلــوادث وتأهيــل  
خططهـا تــويل اهتمامــاً خاصـاً الحتياجــات مــستخدمي الطــرق املعرضـني للخطــر وغريهــم مــن    
ــة       ــسات املاليـ ــدعو املؤسـ ــدخل؛ وتـ ــطة الـ ــضة واملتوسـ ــدان املنخفـ ــرق يف البلـ ــستخدمي الطـ مـ

كات مــستدامة للنقــل واملــصارف اإلمنائيــة اإلقليميــة إىل مــساعدة البلــدان الناميــة علــى بنــاء شــب
العام؛ وتدعو إىل اختاذ إجراءات مشتركة بني العديد مـن القطاعـات لزيـادة نـسبة البلـدان الـيت                    
لديها تشريعات شاملة بشأن عوامل اخلطـر الرئيـسية يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق، وتـشجع                    

عاقــدة يف الــدول األعــضاء علــى تعزيــز إنفاذهــا التــشريعات احلاليــة وعلــى أن تــصبح أطرافــاً مت   
الصكوك القانونية لألمم املتحدة املتعلقة بالـسالمة علـى الطـرق وتنفيـذها وعلـى االنـضمام إىل                  

  . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  عقد العمل من أجل السالمة على الطرقبدء أنشطة   - اثالث  
كــن يــشكل العقــد فرصــة تارخييــة لتقــدمي إطــار للعمــل للــدول األعــضاء وشــركائها مي     - ٧
والرؤية اليت ينطـوي عليهـا هـي عـامل يكـون فيـه التنقـل                . ينقذ حياة املاليني يف هناية املطاف      أن

فـإذا مل يتخـذ   : والسيناريو البـديل ال يـدعو للتفـاؤل       . آمناً جلميع الذين يستخدمون طرق العامل     
أي إجـــراء هبـــدف التـــصدي لألزمـــة الراهنـــة، مـــن املتوقـــع أن يزيـــد عـــدد الوفيـــات النامجـــة    

مليــون وفــاة ســنوياً   ١,٣حــوادث املــرور علــى الطــرق مــن مــستواها احلــايل الــذي يبلــغ     عــن
وهـدف العقـد تثبيـت العـدد املتوقـع      . ٢٠٢٠ مليون وفاة سنوياً حبلـول عـام    ١,٩أكثر من    إىل

  .للخسائر يف األرواح ومن مث خفضه
ن مـع شـركاء     وأعدت منظمة الصحة العامليـة وجلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة، بالتعـاو                - ٨

ي فريق األمم املتحدة للسالمة املعين بالتعاون يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق وغـريه                  ــن ف ــآخري
  ى الطـــرقــــــة علـــة عامليـــة لعقـــد العمـــل مـــن أجـــل الـــسالمـــــن أصـــحاب املـــصلحة، خطــــــم

 مــن خــالل عمليــة تــشاورية واســعة تــضمنت مناقــشات مباشــرة مــع أبــرز   )٢(٢٠٢٠-٢٠١١
وتقدم هـذه اخلطـة إطـاراً عامـاً         . حة وتعليقات من اجلمهور عرب شبكة اإلنترنت      أصحاب املصل 

 “ركـائز ”وتقتـرح مخـس فئـات أو        . لألنشطة اليت ميكن تنفيذها يف البلـدان خـالل هـذا العقـد            

__________ 
 .http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html: متاحة على املوقع التايل  )٢(  
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إدارة السالمة على الطرق؛ تعزيز سالمة الطرق والتنقل؛ تعزيـز أمـان            : األنشطة هي  كربى من 
وتقتـرح هـذه    . مـستخدمي الطـرق؛ االسـتجابة بعـد وقـوع احلـوادث           املركبات؛ تعزيـز سـالمة      

واحلكومـات والوكـاالت    . اخلطة أيضاً مؤشرات لقياس التقدم احملرز يف كل من هـذه اجملـاالت            
الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وغريها من اجلهات املؤثرة مدعوة السـتخدام             

ــة لتنظــيم امل   ــدعم يف إطــار    هــذه اخلطــة كوثيقــة توجيهي ــشطة الــيت ســتقدم هلــا ال ناســبات واألن
  .العقد هذا
وُصــممت إشــارة الــسالمة علــى الطــرق باعتبارهــا هويــة مرئيــة رئيــسية ترمــز إىل هــذا    - ٩

وهــي هتــدف إىل تــشجيع  . والغــرض منــها توحيــد اجلهــود الــيت تبــذل حاليــاً يف إطــاره  . العقــد
 مــن خــالل “ارة واإلميــان والعمــل هبــا وضــع اإلشــ”اجلهــات الــيت حتتفــل بانطالقــة العقــد إىل   

وضـعها وإبرازهــا يف مــواد الــدعوة للمناســبات املتـصلة بالعقــد، والــتفكري مليــاً يف أثــر حــوادث   
املرور على الطرق وإمكانيات الوقاية منها، واختاذ اإلجراءات الكفيلـة بـضمان تعزيـز الـسالمة                

  .الطرق على
 مـن البلـدان علـى األقـل      ١١٠ة العقـد يف     ، أعلن عن انطالق   ٢٠١١مايو  / أيار ١١ويف    - ١٠

 مناسـبة أقيمـت إيـذانا       ٣٠٠من املناسبات املعلـن عنـها وعـددها         وحضر عشرات   . حول العامل 
ــد  ــدء العق ــات و  )٣(بب ــستوى أخــرى شخــصيات رؤســاء دول وحكوم ــة امل وشــكلت . )٤(رفيع
وسـة للعقـد    املناسبات الوطنية الرفيعة املستوى فرصاً لإلعالن عـن خطـط عمـل ملم             العديد من 

فعلـى ســبيل  . أو إلقـرار تــشريعات جديـدة تتنــاول خمـاطر معينــة متعلقـة بالــسالمة علـى الطــرق     
 وهنــدوراس عــن ، واملكــسيك، وليتوانيــا، والفلــبني، وغواتيمــاال، وتونغــا،املثــال، أعلنــت بــنن

اســتراتيجيات وطنيــة للــسالمة علــى الطــرق مبــا يتــسق مــع اخلطــة العامليــة، وتقــوم جــزر كــوك، 
  .زيا حالياً بإعداد مشاريع خططها ومالي، ناموفييت
ــسبان       - ١١ ــها بريـ ــدن منـ ــرق يف مـ ــسالمة علـــى الطـ ــارة الـ ــة بإشـ ــامل الوطنيـ ــيئت املعـ وأضـ
يـــرس، وتورونتـــو يف كنـــدا، وجنيـــف، وريـــو دي جـــانريو، وســـيدين  أأســـتراليا، وبـــوينس  يف
ســكو، ونيويــورك، أســتراليا، وفرصــوفيا، وكوريتيبــا يف الربازيــل، وكولومبــو، ولنــدن، ومو  يف

  .ضاءاتوتناقلت وسائط اإلعالم االجتماعية حول العامل صوراً عن هذه اإل. وهانوي
__________ 

 :عنـــــها متاحـــــة علـــــى املوقـــــع التـــــايل    املعلـــــن القائمـــــة الكاملـــــة للمناســـــبات االحتفاليـــــة      )٣(  
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/launch/national/en/index.html. 

 النكا وقـربص واملكـسيك؛ ويف كينيـا، انـضم مايكـل،             حضر رؤساء الدول هذه املناسبات يف إثيوبيا وسري         )٤(  
أمري كنت إىل نائب الرئيس ووزير النقـل؛ وحـضر رئـيس الـوزراء املناسـبة الـيت نظمـت يف اململكـة املتحـدة؛                

اء، ووزيـر الداخليـة، وسـفري       رنطالقة العقد برعاية كل من رئـيس الـوز        اويف مصر، أقيم احتفال لإلعالن عن       
ورويب لــدى مــصر، وغــريه مــن املنــدوبني األوروبــيني الرفيعــي املــستوى، ووكــاالت  ورئــيس وفــد االحتــاد األ

 .املتحدة األمم
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وأجـــرى املـــسؤولون احلكوميـــون واملـــشاركون مـــن القطـــاع اخلـــاص واألكـــادمييون     - ١٢
العديــد مــن البلــدان مناقــشات موضــوعية بــشأن إنــشاء وكالــة رائــدة للــسالمة علــى الطــرق   يف

ة، وأدخلت تعديالت على قـوانني الـسالمة علـى الطـرق أو جـرى تعزيـز                 وحتديد أهداف وطني  
  .إنفاذها مبناسبة انطالقة العقد

ــن        - ١٣ مناســبة اإلقليميــة مشــل  املناســبات وإىل جانــب املناســبات القطريــة، أقــيم عــدد م
ـــ حكوماــاستــضافته ـــة مجهوريــ ـــة صربيــ ـــأقيما ــ ـــذانا ببــــت إيـ ـــفدء العقــد ـ ــــ ة ي منطقــة اللجن
ـــة ألوروبـــاالقتــصادي ـــومناسبا ــ ــضافتهة ـ ـــللغ حكومــة املكــسيك  اــاست يف أمريكــا رض نفــسه ـ

أن الــسالمة ـــة بــشــــة والكاريبيـــــ األمريكي–ة ــــيرير البلــدان األيبـــــاء انعقــاد مؤمتـــــة أثنــــالالتيني
مناســبة اً بــارزاً ـــــد موقعـــــا العقــــي احتــل فيهـــــة التـــــات العامليــــن املناسبـــــوم. رقـــــعلــى الط
إيـذانا ببـدء العقـد    يف وكاالت األمم املتحدة خالل انعقاد دورة جلنـة التنميـة املـستدامة          أقيمت  

ـــان إقليميــــات املتحــدة األمريكيــة وثــالث جل ـــــة الواليـــــــبرعايك ــــوذل اللجنــة االقتــصادية (ة ـ
نطقـة البحــر الكـارييب، واللجنـة االقتــصادية    ألوروبـا، واللجنـة االقتـصادية ألمريكــا الالتينيـة وم    

ندم، شـعار شـركة     ي، ومحلة بيب  ـل الدول ـــل النق ـــوحمف) ادئـــط اهل ـــا واحملي ـــة آلسي ـــواالجتماعي
  .ميشالن لإلطارات

ببـدء العقـد ممتـازة، فنـشرت        للمناسـبات الـيت أقيمـت إيـذانا         وكانت التغطية اإلعالمية      - ١٤
. ليزيــة والفرنـــسية ك مقــاالً باإلســبانية واإلن  ٢٧٠بلــداً أكثــر مـــن    ٦٣صــحف إلكترونيــة يف   

ونشرت حتقيقـات هبـذا الـصدد يف جملـة اإليكونوميـست، وصـحيفة الواشـنطن بوسـت، وجملـة                    
) CNN(إن . إن. النــست، وصــحيفيت تــاميز أوف إنــدريا، وجاكرتــا بوســت، ويف شــبكة ســي 

 موقـع شـبكي عـام       ١٠٠كمـا قـام     . بـاء  وكالـة لألن   ١٨، ويف   )BBC(وهيئة اإلذاعـة الربيطانيـة      
ــة واملؤســسات      ــة إعــالن احلكومــات واملنظمــات غــري احلكومي غــري إعالمــي علــى األقــل بتغطي

 باللغـة اإلنكليزيـة وحـدها، حنـو         ،وتـصدر العقـد   . والشركات اخلاصـة عـن انطالقـة هـذا العقـد          
م كمــا متيــز حبــضور ملحــوظ يف وســائط اإلعــال  . شــبكة اإلنترنــت مليــون صــفحة علــى  ١,٥

االجتماعية مشل صفحة على موقع فيسبوك، وحساباً علـى موقـع تـويتر، وجمموعـة علـى موقـع         
وتناولــه الكــثري مــن وســائط اإلعــالم والقنــوات احلكوميــة الرمسيــة علــى . فليكــر لتبــادل الــصور

ووردت اإلشـارة  . موقع تويتر حىت بلغ عدد من أدلوا بآرائهم بشأنه أكثر مـن مليـوين شـخص    
مـرة علـى موقـع تـويتر، فوصـلت إىل            ١ ٠٠٠ أكثر مـن  ،  roadsafetydecade#ي  إىل العقد، وه  

  . شخص٣٠٠ ٠٠٠أكثر من 
تنفيـذ   عدد من األنشطة املبيَّنة يف الفروع التالية واليت تدعم العقد وتساعد يف           استهل  و  - ١٥

  .اخلطة العاملية
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  الصكوك القانونية والقرارات والصكوك السياساتية الدولية   -رابعا   
، اســـتمّر العمـــل يف اللجنـــة االقتـــصادية ٢٠١١ و ٢٠٠٩خـــالل الفتـــرة بـــني عـــامي   - ١٦

، ٢٠١١أغـسطس   /ويف آب . ألوروبا على توحيد املعايري الدولية يف جمال السالمة على الطرق         
 طرفـا متعاقـدا   ٧٠، و   ١٩٤٩ طرفا متعاقدا يف اتفاقية الـسري علـى الطـرق لعـام              ٩٦كان هناك   

 طرفــا متعاقــدا يف االتفــاق األورويب بــشأن ٥٠، و ١٩٦٨طــرق لعــام يف اتفاقيــة الــسري علــى ال
ويف جمـال توحيـد أنظمـة املركبـات،         . عمل طواقم املركبات املستعملة يف النقل الطرقي الـدويل        

 طرفا متعاقدا يف االتفـاق املتعلـق باعتمـاد مواصـفات تقنيـة موحـدة للمركبـات                  ٤٦كان هناك   
أو اسـتخدامها يف املركبـات ذات   / الـيت ميكـن تركيبـها و      ذات العجالت واملعّدات وقطع الغيار    

العجالت، وشروط االعتراف املتبادل باملوافقات املمنوحـة علـى أسـاس هـذه املواصـفات لعـام                 
 طرفــا متعاقــدا يف االتفــاق املتعلــق بوضــع أنظمــة تقنيــة عامليــة للمركبــات ذات   ٣٢، و ١٩٥٨

أو املمكن اسـتخدامها فيهـا      /ات العجالت و  العجالت واملعدات والقطع اليت تالئم املركبات ذ      
ــام  ــا يغطــي ، ١٩٩٨لع ــصنيع        مم ــاالت ت ــشطة كــربى يف جم ــا أن ــيت توجــد هب ــدان ال ــم البل  معظ

ــات ــادل        . املركب ــراف املتب ــة ولالعت ــاد شــروط موحــدة للموافق ــق باعتم ــاق املتعلّ ــري أن االتف غ
 إليـه   م حيـث مل ينـض     باملوافقة على معدات وقطع املركبات اآللية قد ختلّـف عـن هـذا الركـب،              

  . طرفا متعاقدا١٢سوى 
وقد نشرت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا نـسخا مبـّسطة مـن منـشور القـرارات اجملّمعـة                      - ١٧

وكان اهلدف من ذلك إجياد أدوات مرجعيـة        . )٥(املتعلقة باملرور على الطرق وبإشارات الطرق     
ق، وتـوفّر إطـارا يتـيح اجملـال     تقّدم توجيهـا للبلـدان خبـصوص كيفيـة تعزيـز الـسالمة علـى الطـر           

  .ملزيد من التوحيد الطوعي لألنظمة على الصعيد الدويل
، ثالثـــة قـــرارات مهّمـــة ٢٠١٠واّتخـــذت مجعيـــة الـــصحة العامليـــة، ابتـــداء مـــن عـــام    - ١٨

، اختـذت مجعيـة الـصحة العامليـة       ٢٠١٠و  ــــ ماي/ففـي أيـار   . رقــــ ة علـى الط   ــإىل الـسالم   بالنسبة
 االستراتيجية العاملية للحـّد مـن تعـاطي الكحـول علـى حنـو ضـار، وهـي                 بشأن ١٣-٦٣القرار  

االســـتراتيجية الـــيت ينـــصّب تركيزهـــا علـــى عـــشرة جمـــاالت رئيـــسية للخيـــارات والتـــدخالت  
السياساتية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك الـسياسات املتعلقـة بالقيـادة حتـت تـأثري الكحـول                 

ــسلوك، وعلــ     ــذا ال ــضادة هل ــدابري امل ــصعيد     والت ــى ال ــة للتحــّرك عل ــة جمــاالت ذات أولوي ى أربع
، بشأن وقاية األطفال من اإلصـابات،       ٢٧-٦٤ اعُتمد القرار    ٢٠١١مايو  /ويف أيار . )٦(العاملي

وحيـثّ القـرار املتعلـق بوقايـة األطفـال مـن            .  بشأن الشباب واملخاطر الصحية    ٢٨-٦٤والقرار  
__________ 

 .http://live.unece.org/transwelcome/areas-of-work/road-safety-forum/publications.html: متاح على العنوان  )٥(  

 .www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/index.html: العنوان التايليف ميكن االطّالع على االستراتيجية   )٦(  
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ايــة األطفـال مــن اإلصـابات، وعلــى تنفيــذ   اإلصـابات الــدول األعـضاء علــى إيـالء األولويــة لوق   
التوصيات الواردة يف التقرير العاملي عن وقاية األطفال من اإلصابات، مبا يف ذلـك املمارسـات                
اجليدة الكفيلة باحلفاظ على سـالمة األطفـال أثنـاء احلركـة علـى الطـرق؛ وعلـى وضـع وتنفيـذ                    

أّمـا القـرار املتعلـق بالـشباب        . عيـة سياسة وخطة عمل متعددتني القطاعات تتضّمنان أهـدافا واق        
واملخاطر الصّحية، فيـنّص علـى االعتـراف بالـدعوة إىل إعـالن عقـد للعمـل مـن أجـل الـسالمة             

، وحيث الدول األعضاء، كل حـسب قوانينـه ولوائحـه الوطنيـة،         ٢٠٢٠-٢٠١١على الطرق،   
 تتنـاول   على التعجيـل باختـاذ اإلجـراءات، حـسب االقتـضاء، ووضـع الـسياسات واخلطـط الـيت                  

ــسالمة        ــصلة بال ــا يف ذلــك املــسائل املت ــشباب، مب ــؤثر علــى ال ــسية الــيت ت حمــّددات الــصحة الرئي
  .الطرق على
سألة الـسالمة علـى الطـرق    األخـرى مبـ   هيئات األمم املتحدة     شواهد تزايد اهتمام  ومن    - ١٩

 تـأثري    بشأن تعزيز التعاون الدويل علـى منـع قيـادة الـسيارات حتـت              ٥٤/٢قرار جلنة املخدرات    
املخــّدرات، الــذي شــّجعت فيــه اللجنــة الــدول األعــضاء علــى دعــم اجلهــود الوطنيــة والدوليــة   
الرامية إىل مجـع بيانـات عـن القيـادة حتـت تـأثري املخـّدرات، وحثّتـها علـى املـشاركة يف النـدوة                  

 يوليــه/الدوليــة األوىل حــول تعطّــل القــدرة علــى القيــادة بفعــل املخــّدرات الــيت ســُتعقد يف متــوز 
، وشــّددت علــى أمهيــة تنفيــذ تــدابري املنــع واإلنفــاذ علــى حنــو يّتــسق مــع إنفــاذ التــدابري   ٢٠١١

الرامية إىل معاجلـة سـائر املخـاطر الـيت متـّس بالـسالمة علـى الطـرق؛ ومـن جتلّياتـه كـذلك قـرار              
 بـشأن دور االحتـاد الـدويل        ٢٠١٠أبريـل   / الـصادر يف نيـسان     ٢١٨االحتاد الـدويل لالتـصاالت      

ت يف تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لالرتقاء مبـستويات الـسالمة علـى             لالتصاال
ــدما            الطــرق، والــذي يــدعو فيــه االحتــاد دولــه األعــضاء إىل اختــاذ خطــوات عمليــة للــدفع ق
بالـــسياسات الوطنيـــة واحملليـــة والـــربامج الـــيت تأخـــذ يف االعتبـــار املخـــاطر املتـــصلة باســـتخدام 

تصاالت وإهلـاء الـسائق، وكـذلك فوائـد التكنولوجيـات يف االرتقـاء              تكنولوجيا املعلومات واال  
  . )٧(العامل مبستوى السالمة على الطرق يف

  
  الدعم والتعاون التقنّيان  -خامسا  

  إدارة السالمة على الطرق: ١الركيزة   -ألف   
األهــداف اإلقليميــة : حتــسني الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل ”أقــيم مــشروع بعنــوان    - ٢٠
 بتمويل من حـساب التنميـة   “لوطنية خلفض معّدالت اإلصابة يف حوادث املرور على الطرق      وا

ــدخل واملتوســطة       ــدان املنخفــضة ال ــابع لألمــم املتحــدة، وذلــك ملــساعدة احلكومــات يف البل الت
__________ 

 .www.itu.int/en/pages/default.aspx :متاح على العنوان  )٧(  
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وقد تـضّمن   . الدخل على وضع األهداف اإلقليمية والوطنية يف ما يتصل بالسالمة على الطرق           
جبهود مشتركة من جلان األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس مجيعها، والـذي قامـت   املشروع املنفّذ   

ــة         ــات دراســية إقليمي ــد اجتماعــات وحلق ــّسق، عق ــدور املن ــه ب ــا في ــصادية ألوروب ــة االقت اللجن
جانب اصطحاب خرباء من بعض البلـدان املنخفـضة الـدخل واملتوسـطة الـدخل يف جولـة               إىل(

ات االستشارية، وإجراء الدراسات اإلفراديـة، وإعـداد تقريـر          وتقدمي اخلدم ) دراسية يف السويد  
وقُـدمت نـواتج هـذه العمليـة        . عن حتديد وحتقيق األهداف يف ما يتصل بالـسالمة علـى الطـرق            

 بنـشر   ٢٠١٠إىل املؤمتر الوزاري العاملي املعين بالسالمة على الطرق، واخُتتم املشروع يف عـام              
  .)٨(التقرير النهائي

، نــشر مرفــق البنــك الــدويل للــسالمة علــى الطــرق يف العــامل مبــادئ    ٢٠٠٩ويف عــام   - ٢١
وتـــوفّر استعراضـــات . توجيهيـــة الســـتعراض القـــدرات يف جمـــال إدارة الـــسالمة علـــى الطـــرق

القدرات هذه إطارا لتقييم ما حبوزة بلد مـا مـن القـدرات املؤسـسية الالزمـة لتنفيـذ التوصـيات              
وهـي  . ي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حـوادث املـرور          الرئيسية الواردة يف التقرير العامل    

بذا تشكل أداة هامة يستطيع هبا البلد تعزيز فعالية وكفاءة وكالته الرئيـسية املنـوط هبـا احلفـاظ                   
على السالمة على الطرق، وحتديد اسـتراتيجيات تنفيـذ الـنظم اآلمنـة وكيفيـة تنفيـذها لتحقيـق                   

رفق حاليا تقييمات للقدرات ومسوح للوقوف علـى مـستويات          وجيري امل . نتائج أكثر استدامة  
  . أمان البىن التحتية يف االحتاد الروسي والصني واهلند وبلدان أخرى

، وضـع مرفـق الـسالمة علـى الطـرق يف            ٢٠١١ و   ٢٠٠٩وخالل الفترة ما بني عامي        - ٢٢
رتـه املتمثلـة يف الفريـق       ، وأنشأ هيئـة إدا    )RoadPol(العامل برنامج املنظمة الدولية لشرطة الطرق       

ويتمثـل  . االستشاري إلنفاذ القـانون املتـألّف مـن أخـصائيني شـرطيني دولـيني رفيعـي املـستوى                 
هــدف املنظمــة الدوليــة لــشرطة الطــرق يف حتــسني إدارة إنفــاذ أنظمــة الــسالمة علــى الطــرق يف 

 جمــال قيــادة البلــدان املنخفــضة الــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخل بتــوفري الــدعم واخلــربات يف  
والربنامج ناشط حاليا يف األرجنتني وأوغنـدا       . العمليات الشرطية املتعلقة بالسالمة على الطرق     

وتـوّزع احلكومـة األسـترالية مبادئهـا التوجيهيـة للـسالمة علـى              . ومجهورية مولـدوفا وجورجيـا    
طـة هيئـات النقـل      وتغطّـي هـذه األدلّـة التـسعة الـيت أصـدرهتا راب            . الطرق جمانا يف البلدان النامية    

خمتلف جوانب إدارة وحتقيـق الـسالمة علـى         ) Austroads(الّربي واملرور يف أستراليا ونيوزيلندا      
ــع        ــسالمة علــى الطــرق، وطريقــة التــصّرف يف مواق الطــرق، مبــا يف ذلــك وضــع اســتراتيجية ال

  .احلوادث، وإجراء تدقيقات السالمة على الطرق، وإدارة املخاطر على جوانب الطرق

__________ 
 .www.unece.org/trans/roadsafe/docs/Recommendations_2009.pdf :متاح على العنوان  )٨(  
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وتعمل الشراكة العاملية للسالمة على الطرق على توسيع نطاق تطبيق هنج الـشراكات               - ٢٣
ــدا علــى تنفيــذ حلــول قائمــة علــى الــشراكات    ٣٠املتعــددة القطاعــات، وهــي تتعــاون مــع     بل

ومـن أمثلـة   . املتعّددة القطاعات، حيث تعمل يف كثري من األحيـان علـى املـستوى دون الـوطين         
 الــيت وضـعتها الــشراكة وفــازت عنــها  “تيجية الــشراكات االســتباقيةاسـترا ”تطبيـق هــذا النــهج  

، والــيت ) ماليــني نــسمة١٠حيــث تــأثّر هبــا حنــو ( مدينــة برازيليــة ٢٠جبــوائز، والــيت طُّبقــت يف 
 الـذي نفّذتـه   “Vido no Transito” لتكون املنهجية املّتبعة يف مشروع ٢٠١٠اعُتمدت يف عام 

ــة  ــة الربازيليـ ــة االحتاديـ ــدنا     . احلكومـ ــشمل مـ ــتراتيجية ليـ ــق االسـ ــاق تطبيـ ــيع نطـ ــري توسـ وجيـ
  .وآسيوية أفريقية
 بــني منتــدى النقــل الــدويل  ٢٠١٠أبريــل /ويف إطــار مــذكّرة تفــاهم ُوقّّعــت يف نيــسان   - ٢٤

التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبني مرفق السالمة على الطـرق يف العـامل،                
بلد نام وبلد عضو يف قاعدة البيانـات الدوليـة حلـوادث املـرور علـى                جرى أول تبادل تقين بني      

وهذا الربنـامج جـزء مـن       . الطرق، وذلك حتت مظلّة برنامج قاعدة البيانات للتوأمة بني البلدان         
عمليـة إرشـادية تفـضي إىل تأّهـل البلـد املـستفيد ألن يـصبح عـضوا عـامال يف قاعـدة البيانـات،            

بلـد يف جمـال نظـم بيانـات الـسالمة علـى الطـرق ونظـم إدارة                  وذلك مـن خـالل بنـاء قـدرات ال         
وأفــضى التبــادل الــتقين إىل إنــشاء آليــة لنقــل املعــارف بــني إســبانيا         . الــسالمة علــى الطــرق  

وقــد قــّدم الربنــامج املــساعدة يف إقامــة مرصــد األرجنــتني الــوطين للــسالمة علــى    . واألرجنــتني
مـن بلـدان املنطقـة خبـصوص ضـرورة إنـشاء       الطرق، وأفـضى إىل إجـراء مناقـشات بـني العديـد          

وجيري اآلن استكـشاف جـدوى إقامـة        . أمريكي للسالمة على الطرق    - مرصد إقليمي أيبريي  
شراكات مماثلة يف أفريقيا وآسيا حتت مظلة برنامج التبادل املـشترك بـني املرفـق ومنتـدى النقـل        

وجتري إقامة مشاريع مماثلة خـارج      . يالدويل التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد       
فقـــد بـــدأت يف . إطـــار مـــذكرة التفـــاهم املوقّعـــة مـــع املرفـــق، وذلـــك مـــن خـــالل التّربعـــات  

واللجنـــة الوطنيـــة ) هولنـــدا( للـــسالمة علـــى الطـــرق SWOV توأمـــة بـــني معهـــد ٢٠١٠ عـــام
) هولنــدا(الكمبوديــة للــسالمة علــى الطــرق بــدعم مــن منظّمــة الــسالمة علــى الطــرق للجميــع   

، حيــث ينــصّب التركيــز علــى حتــسني نظــام معلومــات   )بلجيكــا(واملنظمــة الدوليــة للمعــّوقني  
  .٢٠٢٠-٢٠١٠ضحايا حوادث الطرق ووضع مؤشرات أداء خلطة عمل الفترة 

 خططا طموحة لتقليص عـدد      ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠واعتمدت املفوضية األوروبية يف       - ٢٥
وتـرد  . ار النـصف خـالل الـسنوات العـشر املقبلـة          وفيات احلوادث على الطـرق األوروبيـة مبقـد        

ــرة          يف ــى الطــرق للفت ــسالمة عل ــة بال ــة املتعلق ــسياسايت األوروبي ــه ال ــائق التوّج ــن وث ــة م جمموع
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 مبادرات تغطّي تشكيلة متنوّعة من املواضيع من بينها االرتقـاء مبعـايري سـالمة     ٢٠٢٠-٢٠١١
  . )٩( إنفاذ قواعد املروراملركبات، وحتسني تدريب مستخدمي الطرق، والتوّسع يف

 دولة عضوا يف منظمة التعاون االقتـصادي للبحـر األسـود علـى صـعيد                ١٢وكان أداء     - ٢٦
الـــسالمة علـــى الطـــرق هـــو موضـــوع مـــؤمتر اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا ومنظمـــة التعـــاون   
االقتــصادي للبحــر األســود املتعلــق بتحــسني الــسالمة علــى الطــرق يف منطقــة منظمــة التعــاون    

، ٢٠١٠نـوفمرب   /القتصادي للبحر األسود، الـذي ُعقـد يف إيوانينـا، اليونـان، يف تـشرين الثـاين                ا
ــة يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق يف مخــس       ــة واألوروبي حيــث ناقــشت البلــدان القــضايا العاملي

إدارة الـسالمة علـى الطـرق، وتـصاميم الطـرق األكثـر أمانـا، وتـصاميم                 : سياقات ركيزيـة هـي    
وأّيـد  . ر أمانا، واستخدام الطرق بصورة أكثر أمانـا، ورعايـة مـا بعـد احلـوادث               املركبات األكث 

، الــذي أكّــد أمهيــة التعامــل مــع قــضية الــسالمة علــى  )١٠(املــشاركون يف املــؤمتر إعــالن إيوانينــا
الطرق كقضية ملّحة، ودعا بلدان منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود إىل وضـع أهـداف               

بات خالل العقد، وإىل النظـر يف وضـع هـدف إقليمـي يف جمـال تقلـيص                  وطنية للحّد من اإلصا   
اإلصابات يتمثل يف خفض العدد االمجايل لوفيـات حـوادث الطـرق يف املنطقـة مبقـدار النـصف                   

وأُطلقـت أيـضا عمليـة لتقيـيم التأّهـب          . ، وإىل تنفيـذ آليـات الرصـد املالئمـة         ٢٠٢٠حبلول عام   
  .رز يف حتقيق أهداف العقدهبدف املساعدة على قياس التقّدم احمل

 خــامس تقــاريره عــن مؤشــر  ٢٠١٠وأصــدر اجمللــس األورويب لــسالمة النقــل يف عــام    - ٢٧
ويغطّـي هـذا املؤشـر مجيـع اجملـاالت املهّمـة للـسالمة              . )١١(األداء يف جمال الـسالمة علـى الطـرق        

ب عمليـات   على الطرق مبا فيها سلوك مستخدمي الطرق، والبىن التحتية واملركبـات، إىل جانـ             
وتقرير املؤّشـر هـو مبثابـة صـك سياسـايت      . تقرير سياسات السالمة على الطرق مبفهومها األعمّ  

يساعد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب على االرتقاء مبـستويات الـسالمة علـى الطـرق مـن                  
شارك وتـ . خالل مقارنة أداء الدول األعضاء، وبالتايل التعّرف على املمارسات اجليدة ونشرها          

  .  بلدا٣٠يف الربنامج منظمات حبثية وطنية وباحثون مستقلون من 
، وفيـه   ٢٠١١مـارس   / يف آذار  )١٢(وقد صدر االلتـزام بالـسالمة علـى الطـرق يف العـامل              - ٢٨

السالمة على الطرق، ذلـك أن      عقد   بالعمل على حتقيق أهداف   هيئات إدارة املؤسسات    تتعهد  
. وادث املـرور تـصيب أشخاصـا وهـم يـؤّدون أعمـاهلم            ـــ ن مجلة ح  ـــة م ـــي املائ ــ ف ٣٠ة الـ   ــقراب

__________ 
 .http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm :متاحة على العنوان  )٩(  

 .www.unece.org/trans/roadsafe/events/BSEC/Ioannina-Declaration_e.pdf :متاح على العنوان  )١٠(  

  .www.etsc.eu/home.php :متاح على العنوان  )١١(  
 .www.grsproadsafety.org/global_road_safety_commitment:  العنوان الشبكي التايليفميكن التوقيع على االلتزام   )١٢(  
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وسيساعد االلتزام املؤسسات على وضع هنج منتظم إلدارة املخاطر الرئيسية الناشئة عـن النقـل               
فاملؤسـسة،  . سيسهم بدوره يف حتقيـق نـواتج ناجحـة يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق             الربي، مما 

ل على منـع حـدوث أي وفيـات أو إصـابات خطـرية نتيجـة               بتوقيعها على االلتزام، تتعّهد بالعم    
وميكــن ألي مؤســسة ترغــب يف االلتــزام هبــذا النــهج املنــتظم أن توقّــع علــى االلتــزام   . لعملياهتــا

  .بالسالمة على الطرق يف العامل
، شارك روبرت زوليك، رئـيس البنـك الـدويل، يف استـضافة      ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   - ٢٩

يــة للبلــدان األمريكيــة إلطــالق مبــادرة للمــصارف اإلمنائيــة املتعــّددة اجتمــاع مــع مــصرف التنم
ــى الطــرق   ــسالمة عل ــق    . األطــراف خبــصوص ال ــسيقها مرف ــولّى تن ــيت يت ــادرة ال ــشارك يف املب وي

السالمة على الطرق يف العامل كلٌ من مـصرف التنميـة األفريقـي، ومـصرف التنميـة اآلسـيوي،             
املـصرف األورويب لالسـتثمار، ومـصرف التنميـة للبلـدان      والبنك األورويب لإلعمار والتنميـة، و     

ويف إطــار مبــادرة املــصارف اإلمنائيــة  . األمريكيــة، والبنــك اإلســالمي للتنميــة، والبنــك الــدويل 
املتعّددة األطـراف هـذه، سـيتم التنفيـذ العملـي للبيـان الـشامل املـشترك الـصادر عـن املـصارف                       

املـؤمتر الـوزاري العـاملي األول للـسالمة علـى الطـرق يف              اإلمنائية املتعّددة األطـراف قبـل انعقـاد         
ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /العــامل يف ت ــشطة    . ٢٠٠٩ن ــامج مــشترك لألن ــد التزمــت املــصارف بربن وق

املتعلقة بالسالمة على الطرق سيشكّل إسـهاما كـبريا يف حتقيـق هـدف العقـد املتمثـل يف تثبيـت         
والقـصد هـو حتقيـق      . مل مث خفـض هـذا املعـّدل       املعّدل املتوقّع لوفيات حوادث الطرق حول العا      

النفع من الربامج القطريـة واإلقليميـة املتعلّقـة بالـسالمة علـى الطـرق للمـساعدة علـى اإلسـراع                     
ــتثمار يف الـــسالمة     بـــوترية نقـــل املعـــارف وتعزيـــز القـــدرات املؤّســـسية وتوســـيع نطـــاق االسـ

  .الطرق على
 مناســبة عــن دور النقــل يف ٢٠١١مــايو /ارونظّمــت اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا يف أيــ  - ٣٠

دور النقـل يف التنميـة املـستدامة    ”حتقيق التنمية املستدامة متحورت حـول ورقـة اللجنـة املعنونـة        
 الـيت تـدفع بفكـرة أنـه ال ميكـن أن ُتـستبعد مـن التنميـة                   “يف منطقة اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا       

. سائر واإلصابات من جّراء حـوادث الطـرق     املستدامة املساعي الراميةُ إىل مكافحة حدوث اخل      
وقد ُنظّمت هذه املناسـبة بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                     

ودعــم االحتــاد األورويب هــذه . واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
ديـدة يف جمـال النقـل، وعرضـت الواليـات           املناسبة بعرض كتابه األبيض عن ركائز سياسـته اجل        

  .املتحدة استراتيجيتها للسالمة على الطرق
يف ) ISO/PC 241(وتقوم حاليا اللجنة املعنية مبشروع نظام إدارة السالمة على الطرق    - ٣١

مـشروع معيـار قياسـي دويل    وهـو  ، ISO 39001املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس بإعداد املعيـار  
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ــنظم إدارة  ــة ل ــسالمة املروري ــات وتوجيهــات للمــستخدمني  : ال ــار   . املتطلب ــذا املعي وســيكون ه
الــذي مــن املقــّرر االنتــهاء مــن وضــعه يف صــيغته النهائيــة حبلــول كــانون         (القياســي اجلديــد  

أداة فّعالة تستطيع بواسطتها الدول تشجيع املنظمـات اخلاصـة والعامـة    ) ٢٠١٢ديسمرب  /األول
  . املي للنقل الّربي يكون أكثر أماناعلى السعي إىل إجياد نظام ع

ونفّــذت املنظمــة الدوليــة للمعــّوقني يف بلجيكــا بــرامج للــسالمة علــى الطــرق بالتعــاون   - ٣٢
الوثيــق مــع جهــات نظــرية مــن احلكومــة واجملتمــع املــدين يف كــل مــن مجهوريــة الو الدميقراطيــة 

عليم وتوعيــة اجلمــاهري وتــشمل املــشاريع عناصــر خاصــة بــالت . الــشعبية وفييــت نــام وكمبوديــا 
والبحث واإلسعافات األولية واإلنفاذ، إىل جانب أنشطة بناء القدرات الـيت تنفّـذ مـع اجلهـات                 
احلكومية النظرية، والشراكات اليت تقام مع هيئات حكومية كمبوديـة شـّتى يف مـا خيـّص نظـم       

  .معلومات ضحايا حوادث الطرق
  اطرق وحركة سري أكثر أمان: ٢الركيزة   -باء   

ــشمل        - ٣٣ ــيم الطــرق لت ــدويل لتقي ــامج ال ــات الربن ــ كي٥٠ ٠٠٠مت توســيع تقييم ومتر يف ل
ومتر لـ  كي ٤٠٠ ٠٠٠بلدا من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل مع تقييم ما يزيـد علـى               ٢٧
، الــيت )١٣(وتقــدم جمموعــة أدوات الــسالمة علــى الطــرق. بلــدا يف خمتلــف أرجــاء العــامل ٧٠يف 

الربنــامج الــدويل لتقيــيم الطــرق، واجمللــس األســترايل لألحبــاث اخلاصــة    وضــعت بالتعــاون بــني  
بالطرق، ومؤسسة االحتاد الدويل للسيارات من أجل السيارة واجملتمع، ورابطة سـلطات النقـل              
واملــرور علــى الطــرق يف أســتراليا ونيوزيلنــدا، والــشراكة العامليــة للمعــارف املتعلقــة بالنقــل          

لى الطرق التابع للبنك الدويل معلومات جمانية عن أسباب حـوادث           واملنتدى العاملي للسالمة ع   
ــها       ــة من ــاة واإلصــابة وســبل الوقاي ــسبب الوف ــيت ت ــى الطــرق ال ــصادم عل ــة  . الت ــساعد جمموع وت

األدوات املبنية علـى عقـود مـن البحـث يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق املهندسـني واملخططـني                       
ب السيارات وسـائقي الـدراجات الناريـة،    وصانعي السياسات على وضع خطط السالمة لركا      

واملــشاة، وراكــيب الــدراجات اهلوائيــة، وركــاب املركبــات الثقيلــة ومــستخدمي وســائل النقــل    
 لتشمل معلومات عن مستخدمي طرق ومركبات أكثـر         ٢٠١٠ وقد مت توسيعها يف عام    . العام

  .أمانا، وترمجت إىل عدة لغات
، وهو دليـل  )١٤()Safe Roads for Development (الطرق اآلمنة من أجل التنميةونشر   - ٣٤

جديد للممارسـة اجليـدة يف جمـال تـصميم وبنـاء وتـشغيل شـبكات الطـرق الرابطـة بـني املـدن،                     

__________ 
  ./toolkit.irap.orgمتاح على املوقع   )١٣(  
  .www.fiafoundation.org/publications/Documents/safe-roads-for-development.pdfمتاح على املوقع   )١٤(  
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من مؤسسة احتاد الـسيارات الـدويل، والـشراكة العامليـة للـسالمة علـى الطـرق، والربنـامج                    كل
ــدويل للطــرق، والرابطــة     ــيم الطــرق، واالحتــاد ال ــدويل لتقي ــاملي   ال ــدى الع ــة للطــرق واملنت  العاملي

ويــبني الــدليل املمارســة اجليــدة مــن أجــل اهلياكــل . للــسالمة علــى الطــرق التــابع للبنــك الــدويل
، تـوفر جمموعـة واسـعة مـن         “إرشـادية  وثيقـة ”األساسية للطرق اآلمنة الرابطة بني املـدن ويعـد          

 يف االجتمــاع ٢٠١٠مــايو /أيــار ٢٦وأطلــق الــدليل يف .  واملــشورةمــصادر املعلومــات املفــصلة
العـاملي لالحتــاد الــدويل للطــرق املعقــود يف لـشبونة، ويف منتــدى النقــل اخلــاص مبــصرف التنميــة   

  .اآلسيوي املعقود يف مانيال
ويعد مشروع أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب اإلقليمي املتعلق بالسالمة علـى              - ٣٥

يكيـة املـشروع اإلقليمـي األول للـهياكل األساسـية           الطرق التـابع ملـصرف التنميـة للبلـدان األمر         
ومتر عــرب ســبعة بلــدان لــ كي٣ ٢٠٠للــسالمة علــى الطــرق يف أمريكــا الالتينيــة، وميتــد ملــسافة   

ــتاريكا واملكـــسيك ونيكـــاراغوا وهنـــدوراس   بنمـــا( لتنفيـــذ ) والـــسلفادور وغواتيمـــاال وكوسـ
وأجــرى . ك مــستخدمي الطــرقالتــدخالت الراميــة إىل حتــسني اهلياكــل األساســية وتغــيري ســلو 

ــيم الطــرق يف عــام    ــدويل لتقي ــامج ال ــيم املخــاطر    ٢٠١٠ الربن ــى الطــرق لتقي ــيش عل ــة تفت  عملي
 بلورة التدخالت املقترحة ليجري جتريبها بعد ذلـك يف بلـدين            ٢٠١١ وسيتم يف عام  . والنتائج
  .٢٠١٢ يف عام
مـل الدوليـة، واللجنـة    ، وضعت املنظمة البحريـة الدوليـة، ومنظمـة الع     ١٩٩٦ويف عام     - ٣٦

االقتصادية ألوروبا الصيغة النهائية ملبادئ توجيهية دولية من أجل التغليف املـأمون للبـضائع يف               
أما الغرض من هذه املبادئ التوجيهية فهـو        . حاويات الشحن ومركبات النقل املتعدد الوسائط     

الصناعة من أجل تعزيـز     أن تكون أساس متفق عليه دوليا يستند إليه يف أي إجراء حمدد تتخذه              
ومـن  . السالمة يف جمال النقل واحلد من االصطدامات الناجتة عن التغليف غري الـسليم للبـضائع              

املؤسف أن عددا من احلوادث األخـرية ذات الـصلة بالبـضائع أدت إىل رأي مفـاده أن املبـادئ                    
 العــاملي يف التوجيهيــة ال جيــري تنفيــذها بــشكل صــحيح ولــذلك عقــد املنتــدى الثالثــي للحــوار

تــزال عمليــة  وال. ، ملناقــشة تنقــيح وحتــديث األداة٢٠١١فربايــر /شــباط ٢٢  و٢١ جنيــف يف
اللجنــة االقتــصادية /منظمــة العمــل الدوليــة/تنقــيح املبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة 

  .ألوروبا متواصلة
  

  مركبات أكثر أمانا: ٣الركيزة   -جيم   
املـسامهة  ) ٢٩الفرقة العاملـة    (لتنسيق األنظمة املتعلقة باملركبات     واصل املنتدى العاملي      - ٣٧

 احلكومات على تطبيق أنظمـة      ٢٩فلقد شجعت الفرقة العاملة     .  من خطة العمل   ٣ يف الركيزة 
سالمة املركبات اآللية اليت وضعتها وشجعت مديري احلكومة وقوافل املركبات اخلاصـة علـى              
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وقــد اعتمــدت .  تــوفر تكنولوجيــات الــسالمة املتطــورةشــراء وتــشغيل وصــيانة املركبــات الــيت 
  .تكنولوجيات جديدة، وأحلق باالتفاق املتعلق بالفحص الدوري للمركبات خاص بالسالمة

 مــن أجــل تعزيــز  ٢٠١١ وأنــشئ الربنــامج العــاملي لتقيــيم الــسيارات اجلديــدة يف عــام    - ٣٨
ت أن بـرامج تقيـيم الـسيارات        وثب. صناعة سيارات أكثر أمانا خالل عقد السالمة على الطرق        

اجلديدة يف عدد من البلدان واملناطق فعالة جدا يف خلق سوق تشجع املستهلكني علـى اختيـار                 
ويهـدف الربنـامج العـاملي إىل دعـم وضـع           . مركبات على أساس تقديرات السالمة اليت توفرها      

ــسيارات   ــدرة ال ــار ق ــدة الختب ــرامج جدي ــصدمات موجهــة إىل املــستهلكني يف   ب ــى حتمــل ال  عل
األسواق الناشئة اليت تشهد زيادة كبرية يف عدد املركبات لكن كثريا ما يفتقـر فيهـا املـستهلك                  
إىل مصادر مستقلة للمعلومات عن قدرة السيارات على حتمل الصدمات كثريا مـا تكـون غـري                 

ديـد لتقيـيم الـسيارات اجلديـدة يف أمريكـا           ومن األمثلة على ذلك الربنـامج الالتـيين اجل        . متوفرة
وسوف يوفر الربنـامج العـاملي أيـضا منـربا للتعـاون مـن أجـل بـرامج تقيـيم الـسيارات                      . الالتينية

ــز اســتخدام           ــات، وتعزي ــضل املمارس ــادل أف ــامل بغيــة تب ــاء الع ــع أحن ــودة يف مجي ــدة املوج اجلدي
ات آليــة أكثــر أمانــا عــرب ســوق املعلومــات املتعلقــة باملــستهلكني مــن أجــل تــشجيع صــنع مركبــ

  .العاملية السيارات
  

  مستخدمو طرق أكثر أمانا: ٤الركيزة   -دال   
أصدرت منظمة الـصحة العامليـة والبنـك الـدويل، ومؤسـسة االحتـاد الـدويل للـسيارات                   - ٣٩

مـن أجـل مـساعدة احلكومـات        “ تفسريية”والشراكة العاملية للسالمة على الطرق سلسلة أدلة        
بعض التوصيات الـواردة يف التقريـر العـاملي عـن الوقايـة مـن اإلصـابات النامجـة عـن                     على تنفيذ   

، وقيــادة الــسيارة يف حالــة   )٢٠٠٦(حــوادث املــرور، مبــا يف ذلــك دليــل متعلــق بــاخلوذات       
ــكر ــسرعة )٢٠٠٧( سـ ــال   ) ٢٠٠٨(، وإدارة الـ ــد األطفـ ــان ومقاعـ ــة األمـ ، )٢٠٠٩(وأحزمـ

: نظـم البيانـات   ، ُنشر دليـل خـامس معنـون         ٢٠١٠ ويف عام . وترمجت كلها إىل لغات متعددة    
 Data systems: a road safety manual (دليل السالمة على الطرق لـصانعي القـرار واملمارسـني   

for decision-makers and practitioners()وهو يقدم إرشادات عملية إلنشاء نظـم بيانـات   . )١٥
حـــوادث املـــرور يف بلـــد معـــني، مـــن شـــأهنا حتـــسني قيـــاس مـــشكلة اإلصـــابات النامجـــة عـــن  

. اختيــار التــدخالت القائمــة علــى األدلــة، والــسماح بتحــسني تقيــيم التقــدم احملــرز          وتيــسري
أيــضا اســتخدام نظــم البيانــات هــذه مــن أجــل وضــع الــسياسات وحتديــد التــدخالت    وينــاقش

  .الوقاية وتقييم تدابري

__________ 
 .www.who.int/roadsafety/projects/manuals/data/en/index.htmlمتاح على املوقع   )١٥(  
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ولـه مؤسـسة بلـومربغ      ويدعم مشروع السالمة علـى الطـرق يف عـشرة بلـدان الـذي مت                - ٤٠
اخلريية تنفيذ بعض التدابري العملية اليت أدت إىل اخنفـاض حـاد يف الوفيـات واإلصـابات النامجـة                

وقـد مت جتريـب     .  بلـدان  ١٠عن حوادث املرور يف كثري من البلدان عن طريـق إجنـاز بـرامج يف                
 لتـشمل االحتـاد     نـام وكمبوديـا واملكـسيك، وتوسـعت الحقـا          برامج الوقاية يف البداية يف فييت     

ــادة          ــى زي ــز عل ــع التركي ــد، م ــصر، واهلن ــا، وم ــصني، وكيني ــا، وال ــل، وتركي الروســي، والربازي
استخدام اخلـوذات اخلاصـة بالـدراجات الناريـة، وأحزمـة األمـان ومقاعـد األطفـال واحلـد مـن                     

 وقد شكلت البلدان العشرة جلانا وطنيـة مـشتركة بـني          . القيادة يف حالة سكر والسرعة املفرطة     
وتـشري نتـائج    . القطاعات لإلشراف على املشروع، وتقوم اآلن بتنفيذ جمموعـة مـن التـدخالت            

التقيــيم األوليــة إىل حــدوث تغــريات إجيابيــة يف الــسلوك مثــل ربــط حــزام األمــان وعــدم قيــادة    
  .السيارة يف حالة سكر، مما يتوقع معه اخنفاض اإلصابات والوفيات

دور اهلام لـسياسات أربـاب العمـل يف جمـال الـسالمة علـى         واعترافا من األمني العام بال      - ٤١
املتحـدة   إىل مجيـع مـوظفي األمـم      ) ST/AI/2010/6( أمـرا إداريـا      ٢٠١٠ الطرق، أصدر يف عـام    

ويتـضمن التوجيـه االسـتخدام اإللزامـي        . خبصوص السالمة على الطرق وأثناء قيـادة الـسيارات        
املتحـدة، وحتظـر القيـادة حتـت         ات األمـم  ألحزمة األمان وخوذات السالمة أثنـاء تـشغيل مركبـ         

ويـشجع  . تأثري الكحول واملخدرات، والسرعة املفرطة واستخدام اهلاتف احملمول أثنـاء القيـادة           
  .املتحدة على تطبيق نفس القواعد لدى قيادة سيارة خاصة مجيع موظفي األمم

ال يف الواليــات ومنــذ أن أنــشأ فــرع الــشبكة العامليــة للمنظمــات املعنيــة بأمــان األطفــ     - ٤٢
الـذي ترعـاه شـركة فيـديكس إكـسربيس، اتـسع نطـاق              “ سـر هبـذه الطريقـة     ”املتحدة برنـامج    

ــام )٢٠٠٩أكتــوبر /األول تــشرين(الربنــامج ليــشمل تــسعة بلــدان مــن بينــها اهلنــد     ، وفييــت ن
واجتــذب الربنــامج ). ٢٠١١ ينــاير/كــانون الثــاين(، وتايلنــد )٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون(

، ٢٠٠٩أكتــوبر /األول لــذي احتفــل بالــذكرى الــسنوية العاشــرة إلنــشائه يف تــشرين العــاملي، ا
أكثر من أربعة ماليني مشارك وهو يـسهم يف إبقـاء األطفـال املـشاة مبـأمن مـن إصـابات الـسري                 
وذلك باتباع ُنهج مبتكرة متعددة األبعـاد، مبـا يف ذلـك التوعيـة بـضرورة احلفـاظ علـى سـالمة                      

ق تنظيم محالت، وهتيئة بيئـات أكثـر أمانـا مـن خـالل عمليـات حتـسني              األطفال املشاة عن طري   
البىن األساسية اليت تعاجل املخاطر اليت يتعرض هلا املشاة على الطرق احمللية، والتأثري على قـوانني               
املــرور املتــصلة باألطفــال عــن طريــق االضــطالع مببــادرات يف جمــال الــسياسات العامــة، وتــوفري 

  .لألطفال) مثل العاكسات(رور وأجهزة سالمة تعليم خاص بسالمة امل
، أصــدرت منظمــة الــصحة العامليــة واإلدارة الوطنيــة لــسالمة حركــة   ٢٠١١ويف عــام   - ٤٣

املرور على الطـرق الرئيـسية األمريكيـة منـشورا للفـت االنتبـاه إىل مـشكلة القيـادة دون تركيـز                
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لة كمثال على املشكلة األكرب املتمثلـة       وتركز الوثيقة على استخدام اهلواتف احملمو     . )١٦(املتنامية
يف عدم تركيز السائق املرتبطة بزيادة استخدام تكنولوجيات االتصاالت أثناء القيـادة، وتـسلط              
الــضوء علــى تزايــد انتــشار اســتخدام اهلــاتف احملمــول مــن قبــل الــسائقني واألثــر الــسليب علــى     

ن التدخالت الـيت ميكـن القيـام        سلوكهم وعلى زيادة خطر وقوع احلوادث، وتقدم حملة عامة ع         
  .هبا من أجل معاجلة هذه املسألة

 برامج متعلقة خبوذات الـدراجات     )١٧(وتنفذ املبادرة العاملية للوقاية باستخدام اخلوذات       - ٤٤
 توزيـع   يتألف من مخسة حماور، ويشمل    النارية مبنية على األدلة يف العامل النامي من خالل هنج           

 التوعيــة العامــة وبــرامج حمــددة األهــداف؛ واملــساعدة التقنيــة؛   اخلــوذات؛ والتثقيــف مــن أجــل 
اليت تستند إىل خربة برنـامج خـوذات نـاجح يف            وأطلقت املبادرة . والبحوث؛ والرصد والتقييم  

 ســت مبــادرات قطريــة يف أفريقيــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة لتــشجيع التغــيريات يف   ،نــام فييــت
 ميكـن أن تـؤدي إىل زيـادة ارتـداء خـوذات الـدراجات             السياسات والقرارات االسـتثمارية الـيت     

ــادرة املؤســسة اآلســيوية للوقايــة مــن اإلصــابات،    . الناريــة واســتدامته ويــشمل الــشركاء يف املب
لدويل، واالحتاد الدويل للدراجات النارية، ومصرف التنميـة للبلـدان          اومؤسسة احتاد السيارات    

  .بة األمراض والوقاية منها، والبنك الدويلاألمريكية، ومراكز الواليات املتحدة ملراق
  

  االستجابة بعد احلادث: ٥الركيزة   -هاء   
كجــزء مــن أنــشطة منظمــة الــصحة العامليــة الراميــة إىل الوقايــة والتخفيــف مــن اآلثــار      - ٤٥

املترتبة على اإلصابة، مبا يف ذلك اإلصابات النامجة عن حـوادث الطـرق، واإلعاقـة الناجتـة عـن                    
 عدد من الوثـائق املعياريـة املتعلقـة بتحـسني الرعايـة يف حـاالت الطـوارئ وإعـادة                    ذلك، أُصدر 

ــل مــن أجــل ضــحايا الــصدمات   ــة   . التأهي ــة املعنون ــائق الوثيق ــة  وتــشمل هــذه الوث ــز الرعاي تعزي
 Strengthening care for(قصص النجاح والدروس املستفادة من مجيع أحنـاء العـامل   : للمصابني

the injured: success stories and lessons from around the world()الــيت نــشرت يف )١٨ 
واليت تقدم دراسات حـاالت انفراديـة مـن سـياقات قبـل دخـول املستـشفى، ويف                   (٢٠١٠ عام

املستـشفى وإعــادة التأهيـل، وعلــى نطـاق املنظومــة، ومــن بلـدان يف مجيــع منـاطق العــامل وعلــى      
، ودورات قصرية لكبار الشخصيات متعلقة بعـالج        ) االقتصادية -مجيع املستويات االجتماعية    

__________ 
ــع     )١٦(   ــى املوقـــــــ ــاح علـــــــ  www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/distractedمتـــــــ

_driving/en/index.html.  
 .www.helmetvaccine.org/about/index.htmlانظر   )١٧(  

 ./www.who.int/violence_injury_prevention/services/success/enمتاح على املوقع   )١٨(  
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وأصـــدرت منظمـــة الـــصحة العامليـــة . )١٩(الـــصدمات مـــن أجـــل املـــساعدة يف بنـــاء القـــدرات 
 )٢٠()World report on disability(باالشتراك مع البنك الـدويل التقريـر العـاملي املتعلـق باإلعاقـة      

دعــم تنفيـــذ اتفاقيــة حقـــوق   مـــن أجــل   يف نيويــورك  ٢٠١١ يونيــه /الــذي أطلــق يف حزيـــران  
ويقدر التقرير أن أكثر من بليون شخص يف العامل اليـوم يعـانون مـن               . األشخاص ذوي اإلعاقة  

اإلعاقة ويقدم أفضل األدلة املتاحة حول ما ميكن عمله للتغلـب علـى احلـواجز الـيت تقـف أمـام                    
لق البيئـات الـيت مـن       الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، والتعليم، والعمالة، وخدمات الدعم، وخ        

  .شأهنا أن متكن ذوي اإلعاقة من االزدهار
وأعـــدت منظمـــة الـــصحة العامليـــة دورات دراســـية قـــصرية يف جمـــال الرعايـــة املتعلقـــة    - ٤٦

بالــصدمات مــن أجــل األفــراد املــشاركني بــشكل مباشــر يف تقــدمي خــدمات عــالج الــصدمات  
ــا  ــا  يف كاالختـــصاصيني أو اإلداريـــني، مبـ ــا يـــرتبط بـ ــة  ذلـــك مـ ــة املتعلقـ ــام الرعايـ لتخطيط لنظـ

وتوفر كل دورة قـصرية     . )٢٢( وحتسني نوعية الرعاية املتعلقة بالصدمات     )٢١(بالصدمات وإدارته 
دلــيال يرشــد امليــسر إىل احملتــوى ومــواد العــرض، ومــوارد الــدعم مثــل املنــشورات ودراســات     

  .احلاالت االنفرادية
  

  الدعوة  - اسادس 
معية العامـة الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل إىل االعتـراف              ، دعت اجل  ٦٠/٥يف القرار     - ٤٧

عــام كيــوم عــاملي إلحيــاء ذكــرى كــل  مــن نــوفمرب/ تــشرين الثــاين شــهربيــوم األحــد الثالــث مــن
ومـا زال جيـري إحيـاء ذكـرى هـذا اليـوم سـنوياً مـن خـالل                .  الطـرق  ركة املـرور علـى    ضحايا ح 

ــة عــدة   تنظــيم عــدد متزايــد مــن املناســبات يف مجيــع أحنــاء ا    ــام منظمــات غــري حكومي لعــامل، وقي
الرابطـة مـن أجـل     ”، و   “الـسالم علـى الطـرق     ”بالترويج له عـرب أرجـاء العـامل، مبـا فيهـا منظمـة               

 “ الطـرق ركـة املـرور علـى   ضحايا ح االحتـاد األورويب لـ    ”، و   “السفر الدويل اآلمن علـى الطـرق      
عــضاء يف االحتــاد األورويب ، اشــتركت املنظمــات األ٢٠١٠ويف عــام . واملنظمــات املنتــسبة إليــه

ــ ـــركا حـــضحايل ـــة املـ ـــرور فــ ـــي إعــ ـــداد شريــ ـــط فيديــ ـــو هلــ ـــذه املناسبــ وميكــن مــشاهدة  . ةــ

__________ 
 ./www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/enمتاح على املوقع   )١٩(  

  .www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.htmlمتاح على املوقع   )٢٠(  
ــع    )٢١(   ــى املوقــــــــ ــاح علــــــــ  _www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/traumaمتــــــــ

care/en/index.html.  
ــع    )٢٢(   ــى املوقــــــــ ــاح علــــــــ  _www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/courses/traumaمتــــــــ

quality/en/index.html.  
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 علـى املوقـع الـشبكي لليـوم العـاملي           ٢٠١٠ي عـام    ـــ دان ف ـــ املناسبات اليت نظَّمها العديـد مـن البل       
  .)٢٣(إلحياء الذكرى

 الـدعوة الـيت     أنـشطة لـدعم املنظمـات غـري احلكوميـة يف          كجزء من اجلهـود املـستمرة       و  - ٤٨
 االجتمـاع العـاملي الثـاين للمنظمـات غـري احلكوميـة             ت منظمـة الـصحة العامليـة      ، استضاف نفذهات

مـارس  / آذار١٥  و١٤ حـوادث الطـرق، يـومي        لسالمة على الطرق وضـحايا    املعنيَّة بالتوعية با  
. يمــي لألمــريكتني يف واشــنطن العاصــمة، يف مقــر مكتــب منظمــة الــصحة العامليــة اإلقل٢٠١١

وحــضر االجتمــاع، الــذي افتتحــه رمسيــاً املــدير اإلقليمــي، مائــة مــشارك ميثلــون منظمــات غــري  
ــة مــن   ــدا٤٨ًحكومي ــة با  .  بل ــُنهج للتوعي ــادل اجملتِمعــون اخلــربات وال لــسالمة علــى الطــرق  وتب

ت غــري احلكوميــة،  حــوادث الطــرق، وناقــشوا إمكانيــة إنــشاء حتــالف عــاملي للمنظمــاوضــحايا
، وناقـشوا مـشروع دليــلٍ   عمــل مـن أجـل الـسالمة علــى الطـرق    العقـد  وعرضـوا خططـاً ُمعـدة ل   

  . حوادث الطرقلسالمة على الطرق وضحاياللمنظمات غري احلكومية املعنيَّة بالتوعية با
ــا عــدة محــالت  وأطلقــت  - ٤٩ ، لــسالمة علــى الطــرق با للتوعيــة اللجنــة االقتــصادية ألوروب

اللجنـة  مناسبات للتوقيع على ملصقات هبـذا الـصدد، مبـا يـشمل شـراكة ناجحـة بـني                   ونظَّمت  
واالحتــادات األوروبيــة لكــرة الــسلة التابعــة  واالحتــاد الــدويل لكــرة الــسلة   االقتــصادية ألوروبــا

وهذا مـا أفـضى إىل التوقيـع علـى إعـالن البطولـة              . لالحتاد الدويل، بدعم من احلكومة البولندية     
وأعقــب هــذه احلملــة، . ٢٠٠٩لعــام ة الــسلة مــن أجــل الــسالمة علــى الطــرق  األوروبيــة لكــر

 بـإطالق احلملـة     واالحتـاد الـدويل لكـرة الـسلة       ، قيام اللجنة االقتـصادية ألوروبـا        ٢٠١٠عام   يف
منـارس اللعبـة ونقـود املركبـات        ”يف تركيـا حتـت شـعار        التروجيية العاملية للـسالمة علـى الطـرق         

حلملة االحتـاد التركـي لكـرة الـسلة واالحتـاد اإلسـباين لكـرة الـسلة                  ودعم هذه ا   “وفقاً للقواعد 
وأخـرياً،  . ٢٠١٠والشرطة الوطنية التركيـة، وقـد تزامنـت مـع بطولـة العـامل لكـرة الـسلة لعـام                     

واالحتــادات األوروبيــة لكــرة أُطلقــت احلملــة التروجييــة املــشتركة لالحتــاد الــدويل لكــرة الــسلة، 
بشأن السالمة علـى الطـرق، يف إطـار         اللجنة االقتصادية ألوروبا    يل، و السلة التابعة لالحتاد الدو   

ــة األوروبيــة لكــرة الــسلة لعــام    ــا يف الفتــرة مــن    ٢٠١١مباريــات البطول الــيت أقيمــت يف ليتواني
، بــدعم مــن وزارة النقــل الليتوانيــة واالحتــاد  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٨أغــسطس إىل /ب ٣١

  .ةالليتواين لكرة السل
أيضاً حفل توقيع على ملصق من أجل السالمة علـى          للجنة االقتصادية ألوروبا     ا قامت  - ٥٠

. الـسالمة علـى الطـرق     املتعلقـة ب  سائل  باملـ الطرق أثناء انعقاد دورة جلنتها، وذلك لزيادة الوعي         
ــة           ــة املتعلق ــبات التروجيي ــف املناس ــصق يف خمتل ــتخدام املل ــادرة اس ــن املب ــام م ــدف الع ــان اهل وك

__________ 
  .http://www.worlddayofremembrance.org/about-world-dayانظر    )٢٣(  
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واللجان اإلقليميـة، مبـا فيهـا تلـك         اللجنة االقتصادية ألوروبا    ق اليت تنظمها    بالسالمة على الطر  
اليت تركِّز حتديداً على توقيع امللصق مـن جانـب مـسؤولني حكـوميني ومـوظفي األمـم املتحـدة                 

ــع علــى ملــصق     . ومــشاهري وشخــصيات أخــرى  ــة علــى ذلــك حفــل التوقي ــة ومــن األمثل اللجن
من أجل السالمة على الطرق الذي حظـي بتغطيـة إعالميـة    ا االقتصادية واالجتماعية لغريب آسي  

 عمــل مــن أجــل الــسالمة علــى الطــرق ال بــارزة خــالل احلــدث الثنــائي املتمثــل يف إطــالق عقــد 
  .٢٠١١مايو / أيار١٧جنة النقل يف وافتتاح الدورة الثانية عشرة لل

ــة حلركــة الكــش    و  - ٥١ ــا واملنظمــة العاملي ــصادية ألوروب ــة االقت ــة   فةانظمــت اللجن ــة عاملي محل
املعقــود يف رِينكــايب، الــسويد،  مــشتركة للــسالمة علــى الطــرق يف املهرجــان الكــشفي العــاملي   

وجـرى ذلـك بالتعـاون مـع املعهـد          . ٢٠١١أغـسطس   / آب ٧يوليـه إىل    / متوز ٢٧الفترة من    يف
ــى الطــرق    ــسالمة عل ــاين لل ــاس ”اليون ــانوس ميلون ــة   “ب ــة واجلمعي ــة الكــشفية األيرلندي  واجلمعي

ومشلــت احلملـة سلــسلة  . لــى الطـرق فية اليونانيـة، بــدعم مـن اهليئــة األيرلنديـة للـسالمة ع    الكـش 
ضـم  ”حلقـات عمـل الـتعلم اإلجيـايب يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق وحـدثاً رمسيـاً بعنـوان                         من

  . بلدا١٦٠ًوفتيات من الكشافة من ، مبشاركة فتيان “األيادي من أجل السالمة على الطرق
 رقــة فت، شــكل٢٠٠٧ أبريــل/ اجلمعيــة العامليــة للــشباب يف نيــسان نعقــاد ايف أعقــابو  - ٥٢
 أول منظمـة عامليـة غـري حكوميـة للـسالمة علـى الطـرق يقودهـا الـشباب، ُتـدعى                      للشباب عملٍ

”YOURS“)         وقـد أُطلقـت رمسيـاً خـالل مراسـم      )٢٤()شباب مـن أجـل الـسالمة علـى الطـرق ،
 بالسالمة على الطرق وبدأت عملها يف مطلع كـانون          افتتاح املؤمتر الوزاري العاملي األول املعين     

ــاير /الثــاين . وأحــرزت املنظمــة تقــدماً كــبرياً خــالل عامهــا األول كمنظمــة مــستقلة   . ٢٠١٠ين
ــالث ركــائز اســتراتيجية    ــى ث ــا عل ــام  : وينــصب اهتمامه ــدعوة؛ واإلهل ــشطة ال  - التواصــل -أن

 اآلن، علـى سـبيل املثـال، إطـالق          ومشلـت األنـشطة الـيت نفـذهتا حـىت         . االحتاد؛ وتنمية القـدرات   
، وهــي كنايــة عــن حلقــة عمــل موجهــة إىل )احلملــة العامليــة للعبــور اآلمــن للطــرق(محلــة توعيــة 

الــشراكة العامليــة الــشباب بــشأن الــسالمة علــى الطــرق مت تنظيمهــا يف كمبوديــا باالشــتراك مــع  
 أجـل الـسالمة علـى       مـن ، فضالً عن توسـيع نطـاق شـبكة الـشباب العامليـة              للسالمة على الطرق  

وعـالوة  . “YOURS” يف موقـع  “MINE”، وتعزيز احلضور على اإلنترنت عرب صـفحة      الطرق
على ذلك، جرى إطالق موقع إلكتروين وُوجهت منه رسائل إخبارية شهرية وأُطلقـت قنـوات               

  .إعالمية اجتماعية
ــيح مــؤمتر ال   - ٥٣ ــسنويقمــةوُيت ــدويل منــ  مل  ال ــدى النقــل ال ــدرباًنت ــشأنر عــاملي  حلــوااً فري  ب

 بلـدان  وزراء من    ، يشارك قمةوخالل مؤمتر ال   .احلادي والعشرين استراتيجيات النقل يف القرن     
__________ 

 .www.youthforroadsafety.orgانظر    )٢٤(  
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قـادة اجملتمـع    ومـع    األعمـال    يف أوسـاط   ات القـرار  صـانعي زة مع   ركَّميف مناقشات   عدة  أعضاء  
ــدين و ــار األكــادمييني امل ــؤمتَرجــرى يفو. كب ــة ي م ــامي ل القم ــز ٢٠١١ و ٢٠١٠ع إىل  التركي

 ات إىل الـروابط والفوائـد احملتملـة للـسياس         وإيالء االهتمام كبري على السالمة على الطرق،       حد
برنـامج البلـدان    ، عقـد    ٢٠١١عام  لقمة  مؤمتر ال خالل  و. الصحة والبيئة النقل و قة يف جمال    نسَّامل

وبـا  اللجنـة االقتـصادية ألور  ة، الـذي تتعـاون مـن خاللـه      للنقل والـصحة والبيئـ   الفريد األوروبية
املكتب اإلقليمي ألوروبا، دورة استثنائية ملعاجلة الفجوات علـى صـعيد   /ومنظمة الصحة العاملية 

القدرات هبدف تعزيز تنقـل أكثـر سـالمةً وأمانـاً، مبـا يـشمل منهجيـة لتحليـل نـسبة املنفعـة إىل                        
  .التكلفة يف هذه التدخالت

 ،خدمـة العامـة   للعالنـات   فيـديو وإ  شمل أفـالم    مبـا تـ   الـدعوة،    عـدد مـن أدوات       ُوضعو  - ٥٤
اللجنة االقتـصادية   وأعدَّت شعبة النقل يف     . عمل من أجل السالمة على الطرق     العقد  بغية دعم   
فيلمـاً قـصرياً عـن أمهيـة الـسالمة علـى        ة،تلفزيـون وفيـديو األمـم املتحـد      ، بالشراكة مع    ألوروبا

، العـضو  “ريتسيـسامي سـت  ”وأنـتج برنـامج    . )٢٥(الطرق والركائز اخلمس خلطـة عمـل العقـد        
يف الشراكة العاملية للسالمة على الطرق، ثالثة إعالنـات للخدمـة العامـة بالتعـاون مـع مؤسـسة           

، )٢٦(“يوتيــوب”وُعرضــت اإلعالنــات يف مجيــع أحنــاء العــامل وعــرب   . احتــاد الــسيارات الــدويل 
وأصــدرت اإلدارة الوطنيــة لــسالمة حركــة املــرور علــى الطــرق . “غروفــر”وتظهــر فيهــا دميــة 

 بيكـسار، إعالنـاً للخدمـة العامـة         -ئيسية يف الواليات املتحدة، بالشراكة مـع شـركة ديـزين            الر
بشأن قيادة املركبات دون تركيز، مع منح احلقوق جماناً إىل البلدان واملنظمـات غـري احلكوميـة                 

  .)٢٧(أو تكييفه حسب االقتضاء/عن ترمجة حمتوياته و
 لـسالمة علـى الطـرق وضـحايا       با توعية يف ال  فيداًم اً منظمات اجملتمع املدين دور    وتؤدي  - ٥٥

، والرابطــة مــن أجــل الــسفر  )Amend (“أَمنــد”منظمــات مثــل   واضــطلعت. الطــرقحــوادث
، ومؤسـسة  ركـة املـرور علـى الطـرق       االحتـاد األورويب لـضحايا ح     و الدويل اآلمن علـى الطـرق،     

ــه ، بــد“ليــزر إنترناشــونال” ، و الــدويل املــشاةواحتــادز، الو رودريغــثــغون ور رئيــسي يف توجي
ودعـت يف اآلونـة األخـرية أيـضاً إىل حتـسني التـشريعات             .  أمانـا  االنتباه إىل احلاجة لطـرق أكثـر      

مـة، وتعاونـت مــع وسـائط اإلعــالم    املتعلقـة مبخـاطر معينــة، واستـضافت مناسـبات للــدعوة العا    
إىل وشــارك العديــد مــن هــذه املنظمــات كــذلك، بــشكل نــشط، يف إطــالق العقــد  . بلــداهنا يف

__________ 
 .www.youtube.com/user/UNECE#p/u/7/X_nnquRymLIانظر    )٢٥(  

 .www.youtube.com/watch?v=4x0ZwpfM7tg  انظر  )٢٦(  

 ./www.distraction.gov/cars2انظر    )٢٧(  
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كما تعمل املنظمات اليت جتـد نفـسها يف موقـع ميكِّنـها مـن القيـام                 . جانب الشركاء احلكوميني  
  .بذلك على إدارة مشاريع الترويج لتدخالت حمددة يف جمال السالمة على الطرق

حتـسني الـسالمة علـى      مـن أجـل      الـدعم    تكـسب “  آمنـة  ق الطـر  اجعل” وما زالت محلة    - ٥٦
 اً بعنوان ثالثاً تقرير يف العامل أطلقت جلنة السالمة على الطرق    ،  ٢٠١١أبريل  / نيسان فيف. الطرق

  آمنة أكثـر    التقرير توصيات جلعل الطرق    ويتضمن. )٢٨(“حان وقت العمل  : جعل الطرق آمنة  ا”
 بوجــه وحتقيــق هــدف العقــد، مبــا يف ذلــك حتــسني ســالمة مــستخدمي الطــرق املعرضــني للخطــر  

لطـرق، وتعزيـز القـدرات      البىن األساسية ل    سالمة حتسني، و ون، وال سيما األطفال واملراهق    خاص
 آليـات جديـدة    التقريـر أيـضاً  ددِّوحيـ  .مم املتحدة يف التعامل مع السالمة على الطرقالتنظيمية لأل 

  .النامية يف البلدانوخباصة  ، لزيادة الدعم املايل ألنشطة السالمة على الطرقكنةمم
  

  عقد الرصد/مجع البيانات والبحوث  -سابعا   
عـن الـسالمة   عـاملي    مرحلـي أطلقت منظمة الصحة العاملية أول تقرير ،  ٢٠٠٩يف عام     - ٥٧

ويف القـرار   . ، وتضمَّن أول تقييم حلالة الـسالمة علـى الطـرق علـى الـصعيد العـاملي                على الطرق 
، تدعو اجلمعية العامة كالً من منظمة الصحة العاملية وجلان األمـم املتحـدة اإلقليميـة     ٦٤/٢٥٥
 حتقيق األهداف احملـددة يف خطـة        يفلتقدم احملرز على الصعيد العاملي       تنسيق الرصد املنتظم ل    إىل

ويف عـام   .  هلـذا الغـرض    لـسالمة علـى الطـرق     ا مرحلية عامليـة عـن    إعداد تقارير   مواصلة  العمل و 
ــاين     ٢٠١١ ــر الث ــداد التقري ــة بإع ــصحة العاملي ــة ال ــدأت منظم ــر األول،   و .، ب ــرار التقري ــى غ عل

طـة  خبا ذات صـلة  مجيعهـ (جموعـة مـن املؤشـرات    مب متعلقـة  معلومـات    صـدار الثـاين   سيعرض اإل 
د إذ ســيجري  العقــعلــى مــدىشكل األســاس لرصــد تنفيــذ خطــة العمــل  سيــ، و)لعقــداعمــل 
سُتستخدم كذلك الدراسات االستقصائية األخرى اليت سـُيعدها        و.  على فترات منتظمة   إعداده

وقاعـدة البيانـات الدوليـة حلركـة املـرور واحلـوادث             ،بـا اللجنة االقتصادية ألورو  الشركاء، مثل   
. ، مــن أجــل تقيــيم أثــر اخلطــة )منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي (علــى الطــرق 

فريـق تعـاون األمـم املتحـدة     وسيعمل فريق عامل معين برصد وتقييم العقد، ُمنـشأ حتـت رعايـة         
علومــات واإلبــالغ عــن مؤشــرات التقــدم  ، علــى مجــع ومقارنــة مجيــع امل للــسالمة علــى الطــرق

  .لى أساس منتظم على امتداد العقدونشرها ع
ــسنوي  ويعــرض ال  - ٥٨ ــر ال ــى      تقري ــرور واحلــوادث عل ــة حلركــة امل ــات الدولي ــدة البيان لقاع

، ٢٠٠٩ بلــداً، تركِّــز علــى أحــدث البيانــات لعــام   ٣٢تقــارير مفــصلة واردة مــن   )٢٩(الطــرق
__________ 

 .www.makeroadssafe.org/publications/Documents/mrs_iii_report_lr.pdfانظر    )٢٨(  

 .www.internationaltransportforum.org/irtad/pdf/10IrtadReport.pdf  متاح يف  )٢٩(  
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؛ وحتليالت الجتاهـات الـسالمة حـسب فئـة          ٢٠١٠ولية لعام   وتورِد يف بعض احلاالت بيانات أ     
مستخدمي الطرق وعوامـل اخلطـر؛ واالسـتراتيجيات الوطنيـة القائمـة يف البلـدان الـيت تـشملها                   
قاعدة البيانات، مبا فيها الغايات املنـشودة واألداء سـعياً إىل حتقيـق األهـداف، والتـدابري املنفـذة                   

  .لتحسني السالمة ٢٠١٠  و٢٠٠٨يف الفترة بني عامي 
 إحـصاءات حـوادث   ”نشرت اللجنة االقتـصادية ألوروبـا       ،  ٢٠١١أغسطس  /ويف آب   - ٥٩

مقارنـة  لل  قابلـة   بيانـات  عـرض تهـي   ، و “ املرور على الطرق يف أوروبا وأمريكا الـشمالية        حركة
.  يف أوروبا وآسيا الوسطى وكنـدا والواليـات املتحـدة   ها ونتائجهاعن أسباب احلوادث وأنواع   

،  حتت تـأثري الكحـول     الطارئةاحلوادث  و ،تنظيم البيانات حسب طبيعة احلادث وحميطه      جرىو
 وتعـرُض اإلحـصاءات   .فئـة مـستخدمي الطـرق والفئـة العمريـة       ل تبعـاً  قتلـى أو اجلرحـى    وعدد ال 

 أيضاً بيانات أساسية وأرقاماً عن عـدد املركبـات الطرقيـة املـستخدمة وعـدد الكيلـومترات الـيت             
.  حــسب الفئــة العمريــةالطرقيــة، وتقــديرات عــن عــدد الــسكان وتــوزيعهم تقطعهــا املركبــات 

ــاح    ــذا اإلصــدار املت ــضمن ه ــات ويت ــالث  بلغ ــية  اإل(ث ــسية والروس ــة والفرن ــات ) نكليزي معلوم
  .)٣٠( السالمة على الطرقمسائلخطيط النقل وبت لمعنينيإحصائية هامة بالنسبة ل

 املعنيَّــة باإلصــابات النامجــة    نظَّمــت شــبكة البحــوث  ، ٢٠٠٩ســبتمرب  /أيلــول منــذ و  - ٦٠
 يف البلـدان املنخفـضة واملتوسـطة         البحثيـة  القـدرات حوادث املرور على الطرق، اليت تـدعم         عن

حلقتني دراسيتني عرب اإلنترنت تكلَّلتـا بالنجـاح، وتقامسـت أسـاليب ونتـائج البحـوث                 ،الدخل
عـرب اإلنترنـت، ومنتـدى      عن طريق الرسائل اإلخبارية الفـصلية، ووسـائط اإلعـالم االجتماعيـة             

إلكترونياًً للمناقشة، واستضافت جلسة موازية أثناء انعقاد املؤمتر العاملي للوقاية مـن اإلصـابات              
، ٢٠١١مـــايو / أيــار ١١ويف . ٢٠١٠أغــسطس  /وتعزيــز الــسالمة، املعقــود يف لنــدن يف آب    

 شركائهالـ ة اخلطط البحثيـ أطلقت الشبكة صفحة إلكترونية خاصـة جلمـع املعلومـات املتعلقـة بـ            
  .يف العقد

رد علـى   اجبامعـة هارفـ   لـصحة العامـة     ا كليـة    ، عملـت  ٢٠١١  و ٢٠١٠ يخالل عـام  و  - ٦١
كليـف  وكـان قـد صـدر هبـا ت         ، بلـداً  ١٨بيانـات يف    لل دراساهتا االستقـصائية   نتائج   مجع ومقارنة 

إطـار  بـاالقتران مـع     مث عرضـتها     ،لبنـك الـدويل   ل  املنتدى العاملي للسالمة على الطـرق التـابع        من
أفــضل التقــديرات املتعلقــة باإلصــابات علــى يهتــدى بــه يف اســتقاء ذي صــلة لقيــاس اإلصــابات 

يـستند  هـذا املـشروع أساسـاً    يوفر و. الطرق يف البيئات اليت ال تتوفر فيها سوى معلومات قليلة      

__________ 
 .http://live.unece.org/trans/main/wp6/publications/stats_accidents2011.htmlيف  متاح   )٣٠(  
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سـياق  حتسني التقديرات املتعلقة باإلصابات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق يف                  إليه يف   
  .٢٠١٠اسة العبء العاملي لألمراض واإلصابات وعوامل اخلطر لعام در
  

  الدعم املايل  -ثامنا   
، عــشية انعقــاد املــؤمتر الــوزاري العــاملي، أعلنــت ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨يف   - ٦٢

 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات ١٢٥مؤســسة بلــومربغ لألعمــال اخلرييــة التــربع مببلــغ  
حىت اآلن لتحـسني الـسالمة علـى الطـرق          مت التربع به    على اإلطالق   مبلغ  أكرب   وهو   -املتحدة  

 مؤسسات هي منظمة الصحة العاملية، واملنتدى العاملي للسالمة علـى الطـرق          لست -يف العامل   
ــة لبحــوث         ــى الطــرق، والوحــدة الدولي ــسالمة عل ــة لل ــشراكة العاملي ــدويل، وال ــابع للبنــك ال الت

 مركـز النقـل املـستدام التـابع ملعهـد           -جون هوبكيرت، وشبكة إمبـارك      اإلصابات التابعة جلامعة    
 بلـدان   ١٠املوارد العاملية، ورابطة السفر الدويل اآلمن على الطرق، لتنفيـذ مـشاريع مخـسية يف                

  .وإعداد تقرير مرحلي عاملي عن السالمة على الطرق
لوكالـة األسـترالية    ، تعهدت احلكومة األسترالية، مـن خـالل برنـامج ا          ٢٠١١ويف عام     - ٦٣

ــة، بتقــدمي   ــة الدولي  ماليــني دوالر أســترايل علــى مــدى ثــالث ســنوات إىل املنتــدى    ٦,٢للتنمي
العاملي للـسالمة علـى الطـرق التـابع للبنـك الـدويل، لتحـسني الـسالمة علـى الطـرق يف خمتلـف                        

ــامل  ــدان الع ــذي تأســس يف    . بل ــدى ال ــذا املنت ــدم ه ــة إ  ٢٠٠٦ويق ــساعدة التقني ــل وامل ىل  التموي
الكيانات على املستويات العاملية واإلقليمية والقُطرية للمشاركة يف األنـشطة املتعلقـة بالـسالمة               
على الطـرق مـن أجـل بنـاء القـدرات الالزمـة لتنفيـذ بـرامج فعالـة مـن حيـث التكلفـة يف جمـال                          

  .السالمة على الطرق
 ماليـني  ٣ل يبلـغ   املقـام بتمويـ  )٣١(“أنقـذوا أرواحنـا   ” شريكا تنفيذ مشروع     ١٣وبدأ    - ٦٤

ويهـدف املـشروع إىل     . يورو من االحتاد األورويب وبالعمـل مـع مثانيـة بلـدان يف وسـط أوروبـا                
تنفيـــذ حلـــول يف إطـــار الـــشراكة املتعـــددة القطاعـــات يف ســـبع مـــدن وبنـــاء قاعـــدة لتوســـيع   

  .املشروع نطاق
العامليــة، وتعهــدت مؤســسة احتــاد الــسيارات الــدويل، باالشــتراك مــع مبــادرة كلينتــون    - ٦٥

بتخــصيص ثــالث مبــالغ تــدفعها علــى مــدى عــشر ســنوات لــدعائم االســتخدام اآلمــن للطــرق  
 ماليني يورو سـنويا علـى مـدى         ٣وزيادة السالمة على الطرق وزيادة سالمة املركبات، بواقع         

__________ 
 .www.sol-project.euانظر   )٣١(  
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ــدويل      . عــشر ســنوات  ــسيارات ال ــوادي احتــاد ال ــأيت هــذه التعهــدات يف إطــار شــراكة مــع ن وت
  .لتقييم الطرق والربنامج العاملي لتقييم السيارات اجلديدةوالربنامج الدويل 

ودخلــت املبــادرة العامليــة للــسالمة علــى الطــرق، الــيت ميوهلــا القطــاع اخلــاص وتــديرها    - ٦٦
ــام        ــة يف ع ــة ثاني ــى الطــرق، مرحل ــسالمة عل ــة لل ــشراكة العاملي ــن   . ٢٠١٠ال وتعهــدت كــل م

 دوالر مـــن دوالرات ١٥٠ ٠٠٠شـــركات ميـــشيالن ورينـــو وشـــل وتوتـــال وتويوتـــا بـــدفع  
  .الواليات املتحدة سنويا ملدة مخس سنوات لدعم هذه املبادرة

وأنشأت منظمـة الـصحة العامليـة ومؤسـسة احتـاد الـسيارات الـدويل صـندوق الـسالمة                     - ٦٧
وتوجَّـه  .  لدعم تنفيذ خطة العمل من أجـل الِعقـد، ال سـيما يف البلـدان الناميـة                 )٣٢(على الطرق 

ــدعوة إىل الــش  ــستخدم رمــز     ال ــة للِعقــد وأن ت ــة رمسي ــة يف أن تــصبح راعي ركات اخلاصــة الراغب
الـداعمون العـامليون لِعقـد      ”وتتضمن الشركة األوىل املسماة     . الِعقد، إىل املسامهة يف الصندوق    

وســيقوم صــندوق الــسالمة علــى  .  شــركات أليــانس وبــوش وميــشيالن ورينــو وشــل “العمــل
سسات اخلريية والتماس حتديد املـصادر اجلديـدة احملتملـة          الطرق أيضا بتشجيع الشركاء من املؤ     

وعلى سبيل املثال، اقترحـت جلنـة الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل يف تقريرهـا                  . للتمويل املبتكر 
 املـسامهة مببلـغ   ٢٠١١أبريـل  / الـذي صـدر يف نيـسان   وقـت العمـل  : اجعلوا الطرق آمنة املعنون  

يــع كــل ســيارة جديــدة مباعــة لــدعم تنفيــذ اخلطــة دوالريــن أو مــا يعادهلمــا يــضاف إىل ســعر ب
  .العاملية، من خالل الصندوق

  
  النتائج والتوصيات  -تاسعا   

جيري منذ تقدمي التقرير السابق عن سالمة الطـرق إىل اجلمعيـة العامـة تنفيـذُ عـدد                    - ٦٨
وميثـل ِعقـد العمـل مـن     . كبري من األنشطة على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والـدويل    

، فرصـة فريـدة ملواصـلة    ٢٠١١مـايو  / أيـار ١١أجل السالمة على الطرق، الذي أطلق يف        
التركيز الدويل على السالمة على الطـرق وضـرورة زيـادة التركيـز عنـد حتديـد األهـداف                   

   .ووضع خطط العمل وتنفيذ األنشطة ورصدها
ي العـاملي عـن   ويتعني بذل املزيد من اجلهود كما هـو مـشار إليـه يف التقريـر املرحلـ                - ٦٩

السالمة على الطرق، وال تزال مستويات التمويل تـشكل حتـديا كـبريا، ال سـيما للبلـدان                  
تنفيـذ التـدابري الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل خفـض         يعوقها عن   املنخفضة إىل املتوسطة الدخل،     

  .الوفيات واإلصابات، واملداومة عليها، وتوسيع نطاقها

__________ 
 ./www.roadsafetyfund.orgانظر   )٣٢(  
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كمــا أن عــدم . اال يفتقــر إىل املعاجلــة املنهجيــةوال تــزال الــسالمة علــى الطــرق جمــ   - ٧٠
 أساسـية كافيـة للطـرق ميثـل         وُبـىن وجود وكاالت قيادية وطنية وتـشريعات شـاملة وفعالـة           

وال يـزال   . حتديات رئيسية يتعني التصدي هلا بصورة منهجية من أجل حتقيـق نتـائج مفيـدة              
وتقييمها يـشكّل    الطرق   نقص البيانات والقدرات احمللية على رصد مشاريع السالمة على        

، ويتعني بذل املزيد من اجلهد لتعزيز اجلهود الرامية إىل مجع بيانـات مالئمـة للتحليـل               حتديا
تـأثري التـدخالت علـى    بيانـات عـن   وصنع القرار بشأن الـسالمة علـى الطـرق مبـا يف ذلـك            

   .اجلوانب الصحية واالجتماعية واالقتصادية وفعاليتها من حيث التكاليف
ن تقـدمي متويـل     ـــ د، سيتعي ــــ اء الِعق ــــ ع أثن ــــ ى أرض الواق  ـــراءات عل ـــم اإلج ــلدعو  - ٧١
ة ـــــ ات دون الوطنيـــة احلكومــات والــسلط  ـــدة وأنــشط ـــــ م املتحـــــ ة األمـــر ألنــشط ــــأكب

  .واجملتمعات املدنية
ــسالمة علــى الطــرق إىل إجــراءات        - ٧٢ ــؤدي ِعقــد العمــل مــن أجــل ال ــضمان أن ي ول
وسة ويؤدي يف هناية األمر إىل خفض اإلصابات والوفيات النامجة عن حوادث الطرق، ملم

  :يوصى بأن تدعو اجلمعية العامة الدولَ األعضاء إىل القيام مبا يلي
  وضع خطط وطنية يف سياق اخلطة العاملية من أجل الِعقد؛  )أ(  
 املتحـدة يف    االنضمام إىل الـصكوك القانونيـة الدوليـة الـيت وضـعتها األمـم               )ب(  

جمــال الــسالمة علــى الطــرق وتطبيــق مــا تتــضمنه مــن أحكــام أو أنظمــة للــسالمة وتنفيــذها 
وتشجيعها، مثل أنظمة األمم املتحدة لسالمة املركبات اآللية وشـروط التفتيـشات التقنيـة              

، )٢٩الفرقــة العاملــة (الــيت وضــعها املنتــدى العــاملي لتنــسيق اللــوائح املتعلقــة باملركبــات    
 علــى الطــرق حركــة املــرور بــشأن ١٩٦٨ و ١٩٤٩ييت األمــم املتحــدة املــؤرختني واتفــاق

مـن مالحـق    بـذلك   الفتـات وإشـارات الطـرق ومـا يتـصل            بشأن   ١٩٤٩وبروتوكول عام   
تكميلية وبروتوكـوالت، وصـكوك األمـم املتحـدة الـيت حتكـم نقـل البـضائع اخلطـرة علـى                     

مم املتحـدة املتعلقـة بنقـل البـضائع         الطرق أو غريها من الصكوك القائمة على توصيات األ        
االتفــاق (النظــام النمــوذجي، والــصكوك الدوليــة املتعلقــة بــضوابط زمــن القيــادة  : اخلطــرة

؛ وتنفيــذ )٣٣()األورويب بــشأن عمــل طــواقم املركبــات املــستعملة يف النقــل الطرقــي الــدويل
 على النحو املنصوص شبكات النقل اآلمن اليت تتقيد بأفضل املعايري الدولية املتاحة املمكنة

  ؛)٣٤(عليه يف الصكوك القانونية الدولية لألمم املتحدة

__________ 
 .www.unece.org/trans/conventn/legalinst.htmlانظر أيضا   )٣٣(  

 .http://live.unece.org/trans/conventn/legalinst.htmlظر ان  )٣٤(  
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الــسعي إىل حتقيــق حتــسن ملمــوس يف تنفيــذ اتفاقيــات جلنــة األمــم املتحــدة    )ج(  
ــشجيع اســتخدام        ــك بت ــى الطــرق وذل ــسالمة عل ــشأن ال ــا ب ــا واتفاقاهت ــصادية ألوروب االقت

ون تنفيــذها بفعاليــة وبالتــصدي هلــذه األدوات التشخيــصية لتحديــد العوائــق الــيت حتــول د
  العوائق من خالل املساعدة التقنية؛ 

 مــن أجــل تعزيــز إتاحــة )٣٥(املــشاركة يف بــرامج تقيــيم الــسيارات اجلديــدة  )د(  
  ؛ملركبات اآللية من منظور السالمةاملعلومات للمستهلكني بشأن أداء ا

 الوطنيــة الــشاملة تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل حتــسني التــشريعات واألنظمــة  )هـ(  
السرعة، وأحزمة  (املتعلقة بالسالمة على الطرق، ال سيما يف جمال عوامل املخاطر اخلمسة            

ــدراجات        ــراكيب ال ــة ســكر، واخلــوذ ل ــادة يف حال ــال، والقي ــان لألطف املقاعــد، ونظــم األم
ــة ــسقة      ) البخاري ــشطة املت ــسويق االجتمــاعي واألن ــن خــالل محــالت الت ــذ م وحتــسني التنفي
  القانون؛ ة يف جمال إنفاذواملستمر
ــشف       )و(   ــل النقــل إىل املست ــا قب ــة املــصابني يف مراحــل م ــز وحتــسني رعاي  ىتعزي

  والصدمة النفسية وإعادة التأهيل؛
  وضع آليات متويل مستدامة للسالمة على الطرق؛  )ز(  
مواصلة التوعية من خـالل اليـوم العـاملي إلحيـاء ذكـرى ضـحايا حـوادث                   )ح(  

مــم املتحــدة للــسالمة علــى الطــرق، وغريمهــا مــن املناســبات الدوليــة  الطــرق، وأســبوع األ
  واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية؛

تعزيز اجلهود الرامية إىل مجع بيانات مالئمـة إلدارة الـسالمة علـى الطـرق        )ط(  
مبا يف ذلك تأثري التدخالت على اجلوانب الصحية واالجتماعية واالقتصادية وفعاليتها مـن          

  تكاليف؛ ال حيث
تطــوير القــدرات الوطنيــة واحملليــة يف جمــال رصــد مــشاريع الــسالمة علــى     )ي(  
  .وتقييمها الطرق
  :قد ترغب اجلمعية العامة أيضا يف القيام مبا يليو  - ٧٣

  :تشجيع الدول األعضاء على ما يلي  )أ(  
ن املشاركة يف الدراسة االستقصائية املتعلقـة بـالتقرير املرحلـي العـاملي بـشأ               ‘١’  

  السالمة على الطرق؛
__________ 

 .www.globalncap.orgانظر   )٣٥(  
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وضع استراتيجيات وسياسـات وبـرامج تـويل اهتمامـا خـاص الحتياجـات                ‘٢’  
  مستخدمي الطرق املعرضني للخطر؛

االنضمام إىل الصكوك القانونية الدولية اليت وضعتها األمم املتحدة بـشأن            ‘٣’  
  ؛ وتنفيذها مبزيد من الفعاليةالسالمة على الطرق

   األمم املتحدة الثاين للسالمة على الطرق؛املشاركة يف أسبوع  ‘٤’  
  .ترشيح مراكز اتصال لِعقد العمل من أجل السالمة على الطرق  ‘٥’  
تشجيع مديري أسـاطيل القطـاعني العـام واخلـاص علـى تـشغيل مركبـاهتم                   )ب(  

 األمـم املتحـدة     قواعـد وصيانتها باستخدام إجـراءات التفتـيش الـتقين الـدوري الـواردة يف              
  ؛ة املركبات للسريبشأن صالحي

دعوة اجملتمع املدين إىل مواصلة تعزيز التعاون مع احلكومات، واالستمرار          )ج(  
  ؛يف اعتبار بناء القدرات واالستدامة أولويتني من أولويات تنفيذ املشاريع

اإلقرار بأمهية املنتدى العاملي للسالمة علـى الطـرق التـابع للبنـك الـدويل،                 )د(  
  ؛الطرق، وضرورة وضع آليات متويل جديدةوصندوق السالمة على 

  .طلب تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني  )هـ(  
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	1 - في كل عام يموت ما يقرب من 1.3 مليون شخص نتيجة حوادث التصادم على الطرق، ويحدث أكثر من 90 في المائة من تلك الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويصاب ما بين 20 و 50 مليون آخرين بجروح خطيرة. والإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق هي أيضاً السبب الرئيسي لوفيات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 24 عاماً. ويمكن الحيلولة دون وقوع أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بالتصدي لأسبابها الرئيسية التي تشمل السرعة المفرطة، وعدم استخدام أحزمة الأمان ومقاعد السلامة الخاصة بالأطفال، والقيادة تحت تأثير الكحول، وعدم استخدام سائقي المركبات الآلية ذات العجلتين والثلاث عجلات خوذاً واقية؛ وسوء تصميم البنى الأساسية للطرق أو عدم صيانتها صيانة كافية؛ وعدم وجود خدمات إسعاف كافية في حالة التعرض لصدمات.
	2 - وفي يوم الصحة العالمي لعام 2004، أصدرت منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع البنك الدولي التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور الذي يشدد على أهمية الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور ويقدم عدداً من التوصيات بشأن كيفية تصدي البلدان لهذه المشكلة. ومنذ إصدار التقرير، اعتمدت الجمعية العامة أربعة قرارات (58/289 و 60/5 و 62/244 و 64/255) بشأن تحسين السلامة على الطرق.
	3 - وقامت منظمة الصحة العالمية وفقاً لولاية التنسيق التي أسندتها إليها الجمعية العامة في القرار 58/289، وفي ظل التعاون الوثيق مع لجان الأمم المتحدة الإقليمية بتيسير إنشاء فريق الأمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السلامة على الطرق، الذي يعقد اجتماعات نصف سنوية لتنسيق أنشطة السلامة على الطرق التي ينفذها أعضاؤه. وقد عقد فريق التعاون أربعة اجتماعات منذ أيلول/سبتمبر 2009. وفي نيسان/أبريل 2011، وإلى جانب اللجان الإقليمية، بات الفريق يضم أكثر من 50 عضواً بما في ذلك الوكالات الدولية والحكومات والمؤسسات والمراكز والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات القطاع الخاص. ومما يدل على التأييد الواسع الذي يحظى به هذا التعاون عدد القطاعات الممثلة واتساع نطاقها (الصحة والنقل والمصارف الإنمائية على سبيل المثال) واستمرار الاهتمام الذي تبديه مؤسسات أخرى للمشاركة.
	4 - وهــذا هــو أول تقريــر يقــدم إلى الأمين العام عــن تحسين السلامة على الطرق في العالم منــذ إعلان الجمعية العامـة عن انطلاقــة عقد العمل من أجل السلامـــة علـــى الطرق (2011-2020) بموجب قرارها 64/255. ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر 2009 إلى آب/أغسطس 2011 ويقدم سرداً لما قامت به كل من منظمات الأمم المتحدة، والوكالات المعنية بالسلامة على الطرق في العالم، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أنشطة وما حققه من إنجازات منذ التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة (A/64/266). ويبين هذا التقرير على الأخص المساعي التي تبذل في كل أرجاء العالم من أجل التصدي لعوامل الخطر الرئيسية المتعلقة بحوادث المرور بهدف الحد مما ينجم عنها من وفيات وإصابات.
	ثانيا - دعوة إلى إعلان عقد للعمل من أجل السلامة على الطرق
	5 - في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتمد أكثر من 70 وزيراً للنقل والصحة والداخلية وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين في 150 بلداً إعلان موسكو في ختام المؤتمر الوزاري العالمي الأول للسلامة على الطرق() (المعقود في 19 و 20 تشرين الثاني/ نوفمبر)، الذي شكل حدثاً بارزاً في مجال السلامة على الطرق استضافته حكومة الاتحاد الروسي. وإلى جانب دعوة الجمعية العامة إلى إعلان العقد 2011-2020 عقداً للعمل من أجل السلامة على الطرق، تشجع هذه الوثيقة التاريخية على مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، وتدعو إلى بذل الجهود على الأخص لتلبية احتياجات المارة وسائقي الدراجات وسائقي الدراجات النارية؛ وتوصي بتعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة على الطرق وإنفاذ ما يتصل بها من أنظمة ومواءمتها عن طريق التنفيذ الفعال للصكوك القانونية الدولية، وتؤيد تعزيز الإسعاف في حالة التعرض لصدمات، وتطلب من المجتمع الإنمائي الدولي المزيد من التمويل. وألقى الرئيسي ديميتري مدفيديف كلمة في المؤتمر الذي حضره نحو 500 1 مندوب بمن فيهم وزراء، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة، ومسؤولون من منظمات المجتمع المدني، وقيادات الشركات الخاصة، وغيرهم من الخبراء في مجال السلامة على الطرق. ولفت المشاركون الانتباه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الأثر الجسيم والمتعاظم لحوادث المرور على الطرق، واستعرضوا التقدم المحرز في مجال تنفيذ التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، وتبادلوا المعلومات والممارسات السليمة بشأن السلامة على الطرق.
	6 - وفي 2 آذار/مارس 2010، اعتمدت الجمعية العامة القرار 64/255 الذي أعلنت بموجبه الفترة 2011-2020 عقداً للعمل من أجل السلامة على الطرق هدفه تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ثم خفض المستوى المتوقع منها على الصعيد العالمي. وتطلب الجمعية العامة أيضاً في هذا القرار إلى منظمة الصحة العالمية ولجان الأمم المتحدة الإقليمية أن تقوم، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السلامة على الطرق وغيره من أصحاب المصلحة، بإعداد خطة عمل تكون بمثابة وثيقة توجيهية للأنشطة المتصلة بالعقد، وتهيب بالدول الأعضاء أن تنفذ الأنشطة المتصلة بالسلامة على الطرق بما في ذلك الرعاية المقدمة بعد الحوادث وتأهيل ذوي الإعاقة، وتدعوها إلى تضمين أنشطة في خططها تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات مستخدمي الطرق المعرضين للخطر وغيرهم من مستخدمي الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ وتدعو المؤسسات المالية والمصارف الإنمائية الإقليمية إلى مساعدة البلدان النامية على بناء شبكات مستدامة للنقل العام؛ وتدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة بين العديد من القطاعات لزيادة نسبة البلدان التي لديها تشريعات شاملة بشأن عوامل الخطر الرئيسية في مجال السلامة على الطرق، وتشجع الدول الأعضاء على تعزيز إنفاذها التشريعات الحالية وعلى أن تصبح أطرافاً متعاقدة في الصكوك القانونية للأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق وتنفيذها وعلى الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
	ثالثا - بدء أنشطة عقد العمل من أجل السلامة على الطرق
	7 - يشكل العقد فرصة تاريخية لتقديم إطار للعمل للدول الأعضاء وشركائها يمكن أن ينقذ حياة الملايين في نهاية المطاف. والرؤية التي ينطوي عليها هي عالم يكون فيه التنقل آمناً لجميع الذين يستخدمون طرق العالم. والسيناريو البديل لا يدعو للتفاؤل: فإذا لم يتخذ أي إجراء بهدف التصدي للأزمة الراهنة، من المتوقع أن يزيد عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق من مستواها الحالي الذي يبلغ 1.3 مليون وفاة سنوياً إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة سنوياً بحلول عام 2020. وهدف العقد تثبيت العدد المتوقع للخسائر في الأرواح ومن ثم خفضه.
	8 - وأعدت منظمة الصحة العالمية ولجان الأمم المتحدة الإقليمية، بالتعاون مع شركاء آخريــن فــي فريق الأمم المتحدة للسلامة المعني بالتعاون في مجال السلامة على الطرق وغيره مـــن أصحاب المصلحة، خطــة عالمية لعقد العمل من أجل السلامـــة علـــى الطرق2011-2020() من خلال عملية تشاورية واسعة تضمنت مناقشات مباشرة مع أبرز أصحاب المصلحة وتعليقات من الجمهور عبر شبكة الإنترنت. وتقدم هذه الخطة إطاراً عاماً للأنشطة التي يمكن تنفيذها في البلدان خلال هذا العقد. وتقترح خمس فئات أو ”ركائز“ كبرى من الأنشطة هي: إدارة السلامة على الطرق؛ تعزيز سلامة الطرق والتنقل؛ تعزيز أمان المركبات؛ تعزيز سلامة مستخدمي الطرق؛ الاستجابة بعد وقوع الحوادث. وتقترح هذه الخطة أيضاً مؤشرات لقياس التقدم المحرز في كل من هذه المجالات. والحكومات والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المؤثرة مدعوة لاستخدام هذه الخطة كوثيقة توجيهية لتنظيم المناسبات والأنشطة التي ستقدم لها الدعم في إطار هذا العقد.
	9 - وصُممت إشارة السلامة على الطرق باعتبارها هوية مرئية رئيسية ترمز إلى هذا العقد. والغرض منها توحيد الجهود التي تبذل حالياً في إطاره. وهي تهدف إلى تشجيع الجهات التي تحتفل بانطلاقة العقد إلى ”وضع الإشارة والإيمان والعمل بها“ من خلال وضعها وإبرازها في مواد الدعوة للمناسبات المتصلة بالعقد، والتفكير ملياً في أثر حوادث المرور على الطرق وإمكانيات الوقاية منها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تعزيز السلامة على الطرق.
	10 - وفي 11 أيار/مايو 2011، أعلن عن انطلاقة العقد في 110 من البلدان على الأقل حول العالم. وحضر عشرات من المناسبات المعلن عنها وعددها 300 مناسبة أقيمت إيذانا ببدء العقد() رؤساء دول وحكومات وشخصيات أخرى رفيعة المستوى(). وشكلت العديد من المناسبات الوطنية الرفيعة المستوى فرصاً للإعلان عن خطط عمل ملموسة للعقد أو لإقرار تشريعات جديدة تتناول مخاطر معينة متعلقة بالسلامة على الطرق. فعلى سبيل المثال، أعلنت بنن٬ وتونغا٬ وغواتيمالا٬ والفلبين٬ وليتوانيا٬ والمكسيك٬ وهندوراس عن استراتيجيات وطنية للسلامة على الطرق بما يتسق مع الخطة العالمية، وتقوم جزر كوك، وفييت نام، وماليزيا حالياً بإعداد مشاريع خططها.
	11 - وأضيئت المعالم الوطنية بإشارة السلامة على الطرق في مدن منها بريسبان في أستراليا، وبوينس أيرس، وتورونتو في كندا، وجنيف، وريو دي جانيرو، وسيدني في أستراليا، وفرصوفيا، وكوريتيبا في البرازيل، وكولومبو، ولندن، وموسكو، ونيويورك، وهانوي. وتناقلت وسائط الإعلام الاجتماعية حول العالم صوراً عن هذه الإضاءات.
	12 - وأجرى المسؤولون الحكوميون والمشاركون من القطاع الخاص والأكاديميون في العديد من البلدان مناقشات موضوعية بشأن إنشاء وكالة رائدة للسلامة على الطرق وتحديد أهداف وطنية، وأدخلت تعديلات على قوانين السلامة على الطرق أو جرى تعزيز إنفاذها بمناسبة انطلاقة العقد.
	13 - وإلى جانب المناسبات القطرية، أقيم عدد من المناسبات الإقليمية شمل مناسبة استضافتهــا حكومـــة جمهوريـــة صربيـــا أقيمــت إيــذانا ببــدء العقد فـــي منطقة اللجنة الاقتصاديـــة لأوروبـــا ومناسبــة استضافتهــا حكومة المكسيك للغــرض نفسه في أمريكا اللاتينيــة أثنـــاء انعقاد مؤتمـــر البلدان الأيبيريــة – الأمريكيـــة والكاريبيــة بشـــأن السلامة على الطـــرق. ومـــن المناسبــات العالميـــة التـــي احتل فيهــا العقـــد موقعـــاً بارزاً مناسبة أقيمت في وكالات الأمم المتحدة خلال انعقاد دورة لجنة التنمية المستدامة إيذانا ببدء العقد وذلــك برعايـــــة الولايـــات المتحدة الأمريكية وثلاث لجــان إقليميــة (اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعيـــة لآسيـــا والمحيـــط الهـــادئ) ومحفـــل النقـــل الدولـي، وحملة بيبندم، شعار شركة ميشلان للإطارات.
	14 - وكانت التغطية الإعلامية للمناسبات التي أقيمت إيذانا ببدء العقد ممتازة، فنشرت صحف إلكترونية في 63 بلداً أكثر من 270 مقالاً بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية. ونشرت تحقيقات بهذا الصدد في مجلة الإيكونوميست، وصحيفة الواشنطن بوست، ومجلة لانست، وصحيفتي تايمز أوف إندريا، وجاكرتا بوست، وفي شبكة سي. إن. إن (CNN) وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وفي 18 وكالة للأنباء. كما قام 100 موقع شبكي عام غير إعلامي على الأقل بتغطية إعلان الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة عن انطلاقة هذا العقد. وتصدر العقد، باللغة الإنكليزية وحدها، نحو 1.5 مليون صفحة على شبكة الإنترنت. كما تميز بحضور ملحوظ في وسائط الإعلام الاجتماعية شمل صفحة على موقع فيسبوك، وحساباً على موقع تويتر، ومجموعة على موقع فليكر لتبادل الصور. وتناوله الكثير من وسائط الإعلام والقنوات الحكومية الرسمية على موقع تويتر حتى بلغ عدد من أدلوا بآرائهم بشأنه أكثر من مليوني شخص. ووردت الإشارة إلى العقد، وهي #roadsafetydecade، أكثر من 000 1 مرة على موقع تويتر، فوصلت إلى أكثر من 000 300 شخص.
	15 - واستهل عدد من الأنشطة المبيَّنة في الفروع التالية والتي تدعم العقد وتساعد في تنفيذ الخطة العالمية.
	رابعا -  الصكوك القانونية والقرارات والصكوك السياساتية الدولية
	16 - خلال الفترة بين عامي 2009 و 2011، استمرّ العمل في اللجنة الاقتصادية لأوروبا على توحيد المعايير الدولية في مجال السلامة على الطرق. وفي آب/أغسطس 2011، كان هناك 96 طرفا متعاقدا في اتفاقية السير على الطرق لعام 1949، و 70 طرفا متعاقدا في اتفاقية السير على الطرق لعام 1968، و 50 طرفا متعاقدا في الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طواقم المركبات المستعملة في النقل الطرقي الدولي. وفي مجال توحيد أنظمة المركبات، كان هناك 46 طرفا متعاقدا في الاتفاق المتعلق باعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلات والمعدّات وقطع الغيار التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها في المركبات ذات العجلات، وشروط الاعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه المواصفات لعام 1958، و 32 طرفا متعاقدا في الاتفاق المتعلق بوضع أنظمة تقنية عالمية للمركبات ذات العجلات والمعدات والقطع التي تلائم المركبات ذات العجلات و/أو الممكن استخدامها فيها لعام 1998، مما يغطي معظم البلدان التي توجد بها أنشطة كبرى في مجالات تصنيع المركبات. غير أن الاتفاق المتعلّق باعتماد شروط موحدة للموافقة وللاعتراف المتبادل بالموافقة على معدات وقطع المركبات الآلية قد تخلّف عن هذا الركب، حيث لم ينضم إليه سوى 12 طرفا متعاقدا.
	17 - وقد نشرت اللجنة الاقتصادية لأوروبا نسخا مبسّطة من منشور القرارات المجمّعة المتعلقة بالمرور على الطرق وبإشارات الطرق(). وكان الهدف من ذلك إيجاد أدوات مرجعية تقدّم توجيها للبلدان بخصوص كيفية تعزيز السلامة على الطرق، وتوفّر إطارا يتيح المجال لمزيد من التوحيد الطوعي للأنظمة على الصعيد الدولي.
	18 - واتّخذت جمعية الصحة العالمية، ابتداء من عام 2010، ثلاثة قرارات مهمّة بالنسبة إلى السلامــة على الطـــرق. ففي أيار/مايـــو 2010، اتخذت جمعية الصحة العالمية القرار 63-13 بشأن الاستراتيجية العالمية للحدّ من تعاطي الكحول على نحو ضار، وهي الاستراتيجية التي ينصبّ تركيزها على عشرة مجالات رئيسية للخيارات والتدخلات السياساتية على المستوى الوطني، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول والتدابير المضادة لهذا السلوك، وعلى أربعة مجالات ذات أولوية للتحرّك على الصعيد العالمي(). وفي أيار/مايو 2011 اعتُمد القرار 64-27، بشأن وقاية الأطفال من الإصابات، والقرار 64-28 بشأن الشباب والمخاطر الصحية. ويحثّ القرار المتعلق بوقاية الأطفال من الإصابات الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية لوقاية الأطفال من الإصابات، وعلى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العالمي عن وقاية الأطفال من الإصابات، بما في ذلك الممارسات الجيدة الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأطفال أثناء الحركة على الطرق؛ وعلى وضع وتنفيذ سياسة وخطة عمل متعددتين القطاعات تتضمّنان أهدافا واقعية. أمّا القرار المتعلق بالشباب والمخاطر الصحّية، فينصّ على الاعتراف بالدعوة إلى إعلان عقد للعمل من أجل السلامة على الطرق، 2011-2020، ويحث الدول الأعضاء، كل حسب قوانينه ولوائحه الوطنية، على التعجيل باتخاذ الإجراءات، حسب الاقتضاء، ووضع السياسات والخطط التي تتناول محدّدات الصحة الرئيسية التي تؤثر على الشباب، بما في ذلك المسائل المتصلة بالسلامة على الطرق.
	19 - ومن شواهد تزايد اهتمام هيئات الأمم المتحدة الأخرى بمسألة السلامة على الطرق قرار لجنة المخدرات 54/2 بشأن تعزيز التعاون الدولي على منع قيادة السيارات تحت تأثير المخدّرات، الذي شجّعت فيه اللجنة الدول الأعضاء على دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى جمع بيانات عن القيادة تحت تأثير المخدّرات، وحثّتها على المشاركة في الندوة الدولية الأولى حول تعطّل القدرة على القيادة بفعل المخدّرات التي ستُعقد في تموز/يوليه 2011، وشدّدت على أهمية تنفيذ تدابير المنع والإنفاذ على نحو يتّسق مع إنفاذ التدابير الرامية إلى معالجة سائر المخاطر التي تمسّ بالسلامة على الطرق؛ ومن تجلّياته كذلك قرار الاتحاد الدولي للاتصالات 218 الصادر في نيسان/أبريل 2010 بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للارتقاء بمستويات السلامة على الطرق، والذي يدعو فيه الاتحاد دوله الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية للدفع قدما بالسياسات الوطنية والمحلية والبرامج التي تأخذ في الاعتبار المخاطر المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلهاء السائق، وكذلك فوائد التكنولوجيات في الارتقاء بمستوى السلامة على الطرق في العالم(). 
	خامسا - الدعم والتعاون التقنيّان
	ألف - الركيزة 1: إدارة السلامة على الطرق
	20 - أقيم مشروع بعنوان ”تحسين السلامة على الطرق في العالم: الأهداف الإقليمية والوطنية لخفض معدّلات الإصابة في حوادث المرور على الطرق“ بتمويل من حساب التنمية التابع للأمم المتحدة، وذلك لمساعدة الحكومات في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل على وضع الأهداف الإقليمية والوطنية في ما يتصل بالسلامة على الطرق. وقد تضمّن المشروع المنفّذ بجهود مشتركة من لجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس جميعها، والذي قامت اللجنة الاقتصادية لأوروبا فيه بدور المنسّق، عقد اجتماعات وحلقات دراسية إقليمية (إلى جانب اصطحاب خبراء من بعض البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في جولة دراسية في السويد) وتقديم الخدمات الاستشارية، وإجراء الدراسات الإفرادية، وإعداد تقرير عن تحديد وتحقيق الأهداف في ما يتصل بالسلامة على الطرق. وقُدمت نواتج هذه العملية إلى المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالسلامة على الطرق، واختُتم المشروع في عام 2010 بنشر التقرير النهائي().
	21 - وفي عام 2009، نشر مرفق البنك الدولي للسلامة على الطرق في العالم مبادئ توجيهية لاستعراض القدرات في مجال إدارة السلامة على الطرق. وتوفّر استعراضات القدرات هذه إطارا لتقييم ما بحوزة بلد ما من القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور. وهي بذا تشكل أداة هامة يستطيع بها البلد تعزيز فعالية وكفاءة وكالته الرئيسية المنوط بها الحفاظ على السلامة على الطرق، وتحديد استراتيجيات تنفيذ النظم الآمنة وكيفية تنفيذها لتحقيق نتائج أكثر استدامة. ويجري المرفق حاليا تقييمات للقدرات ومسوح للوقوف على مستويات أمان البنى التحتية في الاتحاد الروسي والصين والهند وبلدان أخرى. 
	22 - وخلال الفترة ما بين عامي 2009 و 2011، وضع مرفق السلامة على الطرق في العالم برنامج المنظمة الدولية لشرطة الطرق (RoadPol)، وأنشأ هيئة إدارته المتمثلة في الفريق الاستشاري لإنفاذ القانون المتألّف من أخصائيين شرطيين دوليين رفيعي المستوى. ويتمثل هدف المنظمة الدولية لشرطة الطرق في تحسين إدارة إنفاذ أنظمة السلامة على الطرق في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بتوفير الدعم والخبرات في مجال قيادة العمليات الشرطية المتعلقة بالسلامة على الطرق. والبرنامج ناشط حاليا في الأرجنتين وأوغندا وجمهورية مولدوفا وجورجيا. وتوزّع الحكومة الأسترالية مبادئها التوجيهية للسلامة على الطرق مجانا في البلدان النامية. وتغطّي هذه الأدلّة التسعة التي أصدرتها رابطة هيئات النقل البرّي والمرور في أستراليا ونيوزيلندا (Austroads) مختلف جوانب إدارة وتحقيق السلامة على الطرق، بما في ذلك وضع استراتيجية السلامة على الطرق، وطريقة التصرّف في مواقع الحوادث، وإجراء تدقيقات السلامة على الطرق، وإدارة المخاطر على جوانب الطرق.
	23 - وتعمل الشراكة العالمية للسلامة على الطرق على توسيع نطاق تطبيق نهج الشراكات المتعددة القطاعات، وهي تتعاون مع 30 بلدا على تنفيذ حلول قائمة على الشراكات المتعدّدة القطاعات، حيث تعمل في كثير من الأحيان على المستوى دون الوطني. ومن أمثلة تطبيق هذا النهج ”استراتيجية الشراكات الاستباقية“ التي وضعتها الشراكة وفازت عنها بجوائز، والتي طُبّقت في 20 مدينة برازيلية (حيث تأثّر بها نحو 10 ملايين نسمة)، والتي اعتُمدت في عام 2010 لتكون المنهجية المتّبعة في مشروع ”Vido no Transito“ الذي نفّذته الحكومة الاتحادية البرازيلية. ويجري توسيع نطاق تطبيق الاستراتيجية ليشمل مدنا أفريقية وآسيوية.
	24 - وفي إطار مذكّرة تفاهم وُقّّعت في نيسان/أبريل 2010 بين منتدى النقل الدولي التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبين مرفق السلامة على الطرق في العالم، جرى أول تبادل تقني بين بلد نام وبلد عضو في قاعدة البيانات الدولية لحوادث المرور على الطرق، وذلك تحت مظلّة برنامج قاعدة البيانات للتوأمة بين البلدان. وهذا البرنامج جزء من عملية إرشادية تفضي إلى تأهّل البلد المستفيد لأن يصبح عضوا عاملا في قاعدة البيانات، وذلك من خلال بناء قدرات البلد في مجال نظم بيانات السلامة على الطرق ونظم إدارة السلامة على الطرق. وأفضى التبادل التقني إلى إنشاء آلية لنقل المعارف بين إسبانيا والأرجنتين. وقد قدّم البرنامج المساعدة في إقامة مرصد الأرجنتين الوطني للسلامة على الطرق، وأفضى إلى إجراء مناقشات بين العديد من بلدان المنطقة بخصوص ضرورة إنشاء مرصد إقليمي أيبيري - أمريكي للسلامة على الطرق. ويجري الآن استكشاف جدوى إقامة شراكات مماثلة في أفريقيا وآسيا تحت مظلة برنامج التبادل المشترك بين المرفق ومنتدى النقل الدولي التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتجري إقامة مشاريع مماثلة خارج إطار مذكرة التفاهم الموقّعة مع المرفق، وذلك من خلال التبرّعات. فقد بدأت في عام 2010 توأمة بين معهد SWOV للسلامة على الطرق (هولندا) واللجنة الوطنية الكمبودية للسلامة على الطرق بدعم من منظّمة السلامة على الطرق للجميع (هولندا) والمنظمة الدولية للمعوّقين (بلجيكا)، حيث ينصبّ التركيز على تحسين نظام معلومات ضحايا حوادث الطرق ووضع مؤشرات أداء لخطة عمل الفترة 2010-2020.
	25 - واعتمدت المفوضية الأوروبية في 20 تموز/يوليه 2010 خططا طموحة لتقليص عدد وفيات الحوادث على الطرق الأوروبية بمقدار النصف خلال السنوات العشر المقبلة. وترد في مجموعة من وثائق التوجّه السياساتي الأوروبية المتعلقة بالسلامة على الطرق للفترة 2011-2020 مبادرات تغطّي تشكيلة متنوعّة من المواضيع من بينها الارتقاء بمعايير سلامة المركبات، وتحسين تدريب مستخدمي الطرق، والتوسّع في إنفاذ قواعد المرور(). 
	26 - وكان أداء 12 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود على صعيد السلامة على الطرق هو موضوع مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود المتعلق بتحسين السلامة على الطرق في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، الذي عُقد في إيوانينا، اليونان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حيث ناقشت البلدان القضايا العالمية والأوروبية في مجال السلامة على الطرق في خمس سياقات ركيزية هي: إدارة السلامة على الطرق، وتصاميم الطرق الأكثر أمانا، وتصاميم المركبات الأكثر أمانا، واستخدام الطرق بصورة أكثر أمانا، ورعاية ما بعد الحوادث. وأيّد المشاركون في المؤتمر إعلان إيوانينا()، الذي أكّد أهمية التعامل مع قضية السلامة على الطرق كقضية ملحّة، ودعا بلدان منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود إلى وضع أهداف وطنية للحدّ من الإصابات خلال العقد، وإلى النظر في وضع هدف إقليمي في مجال تقليص الإصابات يتمثل في خفض العدد الاجمالي لوفيات حوادث الطرق في المنطقة بمقدار النصف بحلول عام 2020، وإلى تنفيذ آليات الرصد الملائمة. وأُطلقت أيضا عملية لتقييم التأهّب بهدف المساعدة على قياس التقدّم المحرز في تحقيق أهداف العقد.
	27 - وأصدر المجلس الأوروبي لسلامة النقل في عام 2010 خامس تقاريره عن مؤشر الأداء في مجال السلامة على الطرق(). ويغطّي هذا المؤشر جميع المجالات المهمّة للسلامة على الطرق بما فيها سلوك مستخدمي الطرق، والبنى التحتية والمركبات، إلى جانب عمليات تقرير سياسات السلامة على الطرق بمفهومها الأعمّ. وتقرير المؤشّر هو بمثابة صك سياساتي يساعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الارتقاء بمستويات السلامة على الطرق من خلال مقارنة أداء الدول الأعضاء، وبالتالي التعرّف على الممارسات الجيدة ونشرها. وتشارك في البرنامج منظمات بحثية وطنية وباحثون مستقلون من 30 بلدا. 
	28 - وقد صدر الالتزام بالسلامة على الطرق في العالم() في آذار/مارس 2011، وفيه تتعهد هيئات إدارة المؤسسات بالعمل على تحقيق أهداف عقد السلامة على الطرق، ذلك أن قرابــة الـ 30 فــي المائـــة مـــن جملة حــوادث المرور تصيب أشخاصا وهم يؤدّون أعمالهم. وسيساعد الالتزام المؤسسات على وضع نهج منتظم لإدارة المخاطر الرئيسية الناشئة عن النقل البري، مما سيسهم بدوره في تحقيق نواتج ناجحة في مجال السلامة على الطرق. فالمؤسسة، بتوقيعها على الالتزام، تتعهّد بالعمل على منع حدوث أي وفيات أو إصابات خطيرة نتيجة لعملياتها. ويمكن لأي مؤسسة ترغب في الالتزام بهذا النهج المنتظم أن توقّع على الالتزام بالسلامة على الطرق في العالم.
	29 - وفي نيسان/أبريل 2011، شارك روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، في استضافة اجتماع مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية لإطلاق مبادرة للمصارف الإنمائية المتعدّدة الأطراف بخصوص السلامة على الطرق. ويشارك في المبادرة التي يتولّى تنسيقها مرفق السلامة على الطرق في العالم كلٌ من مصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والمصرف الأوروبي للاستثمار، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي. وفي إطار مبادرة المصارف الإنمائية المتعدّدة الأطراف هذه، سيتم التنفيذ العملي للبيان الشامل المشترك الصادر عن المصارف الإنمائية المتعدّدة الأطراف قبل انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الأول للسلامة على الطرق في العالم في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وقد التزمت المصارف ببرنامج مشترك للأنشطة المتعلقة بالسلامة على الطرق سيشكّل إسهاما كبيرا في تحقيق هدف العقد المتمثل في تثبيت المعدّل المتوقّع لوفيات حوادث الطرق حول العالم ثم خفض هذا المعدّل. والقصد هو تحقيق النفع من البرامج القطرية والإقليمية المتعلّقة بالسلامة على الطرق للمساعدة على الإسراع بوتيرة نقل المعارف وتعزيز القدرات المؤسّسية وتوسيع نطاق الاستثمار في السلامة على الطرق.
	30 - ونظّمت اللجنة الاقتصادية لأوروبا في أيار/مايو 2011 مناسبة عن دور النقل في تحقيق التنمية المستدامة تمحورت حول ورقة اللجنة المعنونة ”دور النقل في التنمية المستدامة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا“ التي تدفع بفكرة أنه لا يمكن أن تُستبعد من التنمية المستدامة المساعي الراميةُ إلى مكافحة حدوث الخسائر والإصابات من جرّاء حوادث الطرق. وقد نُظّمت هذه المناسبة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ودعم الاتحاد الأوروبي هذه المناسبة بعرض كتابه الأبيض عن ركائز سياسته الجديدة في مجال النقل، وعرضت الولايات المتحدة استراتيجيتها للسلامة على الطرق.
	31 -  وتقوم حاليا اللجنة المعنية بمشروع نظام إدارة السلامة على الطرق (ISO/PC 241) في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بإعداد المعيار ISO 39001، وهو مشروع معيار قياسي دولي لنظم إدارة السلامة المرورية: المتطلبات وتوجيهات للمستخدمين. وسيكون هذا المعيار القياسي الجديد (الذي من المقرّر الانتهاء من وضعه في صيغته النهائية بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012) أداة فعّالة تستطيع بواسطتها الدول تشجيع المنظمات الخاصة والعامة على السعي إلى إيجاد نظام عالمي للنقل البرّي يكون أكثر أمانا. 
	32 - ونفّذت المنظمة الدولية للمعوّقين في بلجيكا برامج للسلامة على الطرق بالتعاون الوثيق مع جهات نظيرة من الحكومة والمجتمع المدني في كل من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييت نام وكمبوديا. وتشمل المشاريع عناصر خاصة بالتعليم وتوعية الجماهير والبحث والإسعافات الأولية والإنفاذ، إلى جانب أنشطة بناء القدرات التي تنفّذ مع الجهات الحكومية النظيرة، والشراكات التي تقام مع هيئات حكومية كمبودية شتّى في ما يخصّ نظم معلومات ضحايا حوادث الطرق.
	باء - الركيزة 2: طرق وحركة سير أكثر أمانا
	33 - تم توسيع تقييمات البرنامج الدولي لتقييم الطرق لتشمل 000 50 كيلومتر في 27 بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع تقييم ما يزيد على 000 400 كيلومتر في 70 بلدا في مختلف أرجاء العالم. وتقدم مجموعة أدوات السلامة على الطرق()، التي وضعت بالتعاون بين البرنامج الدولي لتقييم الطرق، والمجلس الأسترالي للأبحاث الخاصة بالطرق، ومؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات من أجل السيارة والمجتمع، ورابطة سلطات النقل والمرور على الطرق في أستراليا ونيوزيلندا، والشراكة العالمية للمعارف المتعلقة بالنقل والمنتدى العالمي للسلامة على الطرق التابع للبنك الدولي معلومات مجانية عن أسباب حوادث التصادم على الطرق التي تسبب الوفاة والإصابة وسبل الوقاية منها. وتساعد مجموعة الأدوات المبنية على عقود من البحث في مجال السلامة على الطرق المهندسين والمخططين وصانعي السياسات على وضع خطط السلامة لركاب السيارات وسائقي الدراجات النارية، والمشاة، وراكبي الدراجات الهوائية، وركاب المركبات الثقيلة ومستخدمي وسائل النقل العام. وقد تم توسيعها في عام 2010 لتشمل معلومات عن مستخدمي طرق ومركبات أكثر أمانا، وترجمت إلى عدة لغات.
	34 - ونشر الطرق الآمنة من أجل التنمية (Safe Roads for Development)()، وهو دليل جديد للممارسة الجيدة في مجال تصميم وبناء وتشغيل شبكات الطرق الرابطة بين المدن، كل من مؤسسة اتحاد السيارات الدولي، والشراكة العالمية للسلامة على الطرق، والبرنامج الدولي لتقييم الطرق، والاتحاد الدولي للطرق، والرابطة العالمية للطرق والمنتدى العالمي للسلامة على الطرق التابع للبنك الدولي. ويبين الدليل الممارسة الجيدة من أجل الهياكل الأساسية للطرق الآمنة الرابطة بين المدن ويعد ”وثيقة إرشادية“، توفر مجموعة واسعة من مصادر المعلومات المفصلة والمشورة. وأطلق الدليل في 26 أيار/مايو 2010 في الاجتماع العالمي للاتحاد الدولي للطرق المعقود في لشبونة، وفي منتدى النقل الخاص بمصرف التنمية الآسيوي المعقود في مانيلا.
	35 - ويعد مشروع أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي الإقليمي المتعلق بالسلامة على الطرق التابع لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية المشروع الإقليمي الأول للهياكل الأساسية للسلامة على الطرق في أمريكا اللاتينية، ويمتد لمسافة 200 3 كيلومتر عبر سبعة بلدان (بنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا والمكسيك ونيكاراغوا وهندوراس) لتنفيذ التدخلات الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية وتغيير سلوك مستخدمي الطرق. وأجرى البرنامج الدولي لتقييم الطرق في عام 2010 عملية تفتيش على الطرق لتقييم المخاطر والنتائج. وسيتم في عام 2011 بلورة التدخلات المقترحة ليجري تجريبها بعد ذلك في بلدين في عام 2012.
	36 - وفي عام 1996، وضعت المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا الصيغة النهائية لمبادئ توجيهية دولية من أجل التغليف المأمون للبضائع في حاويات الشحن ومركبات النقل المتعدد الوسائط. أما الغرض من هذه المبادئ التوجيهية فهو أن تكون أساس متفق عليه دوليا يستند إليه في أي إجراء محدد تتخذه الصناعة من أجل تعزيز السلامة في مجال النقل والحد من الاصطدامات الناتجة عن التغليف غير السليم للبضائع. ومن المؤسف أن عددا من الحوادث الأخيرة ذات الصلة بالبضائع أدت إلى رأي مفاده أن المبادئ التوجيهية لا يجري تنفيذها بشكل صحيح ولذلك عقد المنتدى الثلاثي للحوار العالمي في جنيف في 21 و 22 شباط/فبراير 2011، لمناقشة تنقيح وتحديث الأداة. ولا تزال عملية تنقيح المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية/منظمة العمل الدولية/اللجنة الاقتصادية لأوروبا متواصلة.
	جيم - الركيزة 3: مركبات أكثر أمانا
	37 - واصل المنتدى العالمي لتنسيق الأنظمة المتعلقة بالمركبات (الفرقة العاملة 29) المساهمة في الركيزة 3 من خطة العمل. فلقد شجعت الفرقة العاملة 29 الحكومات على تطبيق أنظمة سلامة المركبات الآلية التي وضعتها وشجعت مديري الحكومة وقوافل المركبات الخاصة على شراء وتشغيل وصيانة المركبات التي توفر تكنولوجيات السلامة المتطورة. وقد اعتمدت تكنولوجيات جديدة، وألحق بالاتفاق المتعلق بالفحص الدوري للمركبات خاص بالسلامة.
	38 - وأنشئ البرنامج العالمي لتقييم السيارات الجديدة في عام 2011 من أجل تعزيز صناعة سيارات أكثر أمانا خلال عقد السلامة على الطرق. وثبت أن برامج تقييم السيارات الجديدة في عدد من البلدان والمناطق فعالة جدا في خلق سوق تشجع المستهلكين على اختيار مركبات على أساس تقديرات السلامة التي توفرها. ويهدف البرنامج العالمي إلى دعم وضع برامج جديدة لاختبار قدرة السيارات على تحمل الصدمات موجهة إلى المستهلكين في الأسواق الناشئة التي تشهد زيادة كبيرة في عدد المركبات لكن كثيرا ما يفتقر فيها المستهلك إلى مصادر مستقلة للمعلومات عن قدرة السيارات على تحمل الصدمات كثيرا ما تكون غير متوفرة. ومن الأمثلة على ذلك البرنامج اللاتيني الجديد لتقييم السيارات الجديدة في أمريكا اللاتينية. وسوف يوفر البرنامج العالمي أيضا منبرا للتعاون من أجل برامج تقييم السيارات الجديدة الموجودة في جميع أنحاء العالم بغية تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز استخدام المعلومات المتعلقة بالمستهلكين من أجل تشجيع صنع مركبات آلية أكثر أمانا عبر سوق السيارات العالمية.
	دال - الركيزة 4: مستخدمو طرق أكثر أمانا
	39 - أصدرت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ومؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات والشراكة العالمية للسلامة على الطرق سلسلة أدلة ”تفسيرية“ من أجل مساعدة الحكومات على تنفيذ بعض التوصيات الواردة في التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، بما في ذلك دليل متعلق بالخوذات (2006)، وقيادة السيارة في حالة سكر (2007)، وإدارة السرعة (2008) وأحزمة الأمان ومقاعد الأطفال (2009)، وترجمت كلها إلى لغات متعددة. وفي عام 2010، نُشر دليل خامس معنون نظم البيانات: دليل السلامة على الطرق لصانعي القرار والممارسين (Data systems: a road safety manual for decision-makers and practitioners)(). وهو يقدم إرشادات عملية لإنشاء نظم بيانات من شأنها تحسين قياس مشكلة الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في بلد معين، وتيسير اختيار التدخلات القائمة على الأدلة، والسماح بتحسين تقييم التقدم المحرز. ويناقش أيضا استخدام نظم البيانات هذه من أجل وضع السياسات وتحديد التدخلات وتقييم تدابير الوقاية.
	40 - ويدعم مشروع السلامة على الطرق في عشرة بلدان الذي تموله مؤسسة بلومبرغ الخيرية تنفيذ بعض التدابير العملية التي أدت إلى انخفاض حاد في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في كثير من البلدان عن طريق إنجاز برامج في 10 بلدان. وقد تم تجريب برامج الوقاية في البداية في فييت نام وكمبوديا والمكسيك، وتوسعت لاحقا لتشمل الاتحاد الروسي، والبرازيل، وتركيا، والصين، وكينيا، ومصر، والهند، مع التركيز على زيادة استخدام الخوذات الخاصة بالدراجات النارية، وأحزمة الأمان ومقاعد الأطفال والحد من القيادة في حالة سكر والسرعة المفرطة. وقد شكلت البلدان العشرة لجانا وطنية مشتركة بين القطاعات للإشراف على المشروع، وتقوم الآن بتنفيذ مجموعة من التدخلات. وتشير نتائج التقييم الأولية إلى حدوث تغيرات إيجابية في السلوك مثل ربط حزام الأمان وعدم قيادة السيارة في حالة سكر، مما يتوقع معه انخفاض الإصابات والوفيات.
	41 - واعترافا من الأمين العام بالدور الهام لسياسات أرباب العمل في مجال السلامة على الطرق، أصدر في عام 2010 أمرا إداريا (ST/AI/2010/6) إلى جميع موظفي الأمم المتحدة بخصوص السلامة على الطرق وأثناء قيادة السيارات. ويتضمن التوجيه الاستخدام الإلزامي لأحزمة الأمان وخوذات السلامة أثناء تشغيل مركبات الأمم المتحدة، وتحظر القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، والسرعة المفرطة واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. ويشجع جميع موظفي الأمم المتحدة على تطبيق نفس القواعد لدى قيادة سيارة خاصة.
	42 - ومنذ أن أنشأ فرع الشبكة العالمية للمنظمات المعنية بأمان الأطفال في الولايات المتحدة برنامج ”سر بهذه الطريقة“ الذي ترعاه شركة فيديكس إكسبريس، اتسع نطاق البرنامج ليشمل تسعة بلدان من بينها الهند (تشرين الأول/أكتوبر 2009)، وفييت نام (كانون الأول/ديسمبر 2009)، وتايلند (كانون الثاني/يناير 2011). واجتذب البرنامج العالمي، الذي احتفل بالذكرى السنوية العاشرة لإنشائه في تشرين الأول/أكتوبر 2009، أكثر من أربعة ملايين مشارك وهو يسهم في إبقاء الأطفال المشاة بمأمن من إصابات السير وذلك باتباع نُهج مبتكرة متعددة الأبعاد، بما في ذلك التوعية بضرورة الحفاظ على سلامة الأطفال المشاة عن طريق تنظيم حملات، وتهيئة بيئات أكثر أمانا من خلال عمليات تحسين البنى الأساسية التي تعالج المخاطر التي يتعرض لها المشاة على الطرق المحلية، والتأثير على قوانين المرور المتصلة بالأطفال عن طريق الاضطلاع بمبادرات في مجال السياسات العامة، وتوفير تعليم خاص بسلامة المرور وأجهزة سلامة (مثل العاكسات) للأطفال.
	43 - وفي عام 2011، أصدرت منظمة الصحة العالمية والإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور على الطرق الرئيسية الأمريكية منشورا للفت الانتباه إلى مشكلة القيادة دون تركيز المتنامية(). وتركز الوثيقة على استخدام الهواتف المحمولة كمثال على المشكلة الأكبر المتمثلة في عدم تركيز السائق المرتبطة بزيادة استخدام تكنولوجيات الاتصالات أثناء القيادة، وتسلط الضوء على تزايد انتشار استخدام الهاتف المحمول من قبل السائقين والأثر السلبي على سلوكهم وعلى زيادة خطر وقوع الحوادث، وتقدم لمحة عامة عن التدخلات التي يمكن القيام بها من أجل معالجة هذه المسألة.
	44 - وتنفذ المبادرة العالمية للوقاية باستخدام الخوذات() برامج متعلقة بخوذات الدراجات النارية مبنية على الأدلة في العالم النامي من خلال نهج يتألف من خمسة محاور، ويشمل توزيع الخوذات؛ والتثقيف من أجل التوعية العامة وبرامج محددة الأهداف؛ والمساعدة التقنية؛ والبحوث؛ والرصد والتقييم. وأطلقت المبادرة التي تستند إلى خبرة برنامج خوذات ناجح في فييت نام، ست مبادرات قطرية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتشجيع التغييرات في السياسات والقرارات الاستثمارية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة ارتداء خوذات الدراجات النارية واستدامته. ويشمل الشركاء في المبادرة المؤسسة الآسيوية للوقاية من الإصابات، ومؤسسة اتحاد السيارات الدولي، والاتحاد الدولي للدراجات النارية، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومراكز الولايات المتحدة لمراقبة الأمراض والوقاية منها، والبنك الدولي.
	هاء - الركيزة 5: الاستجابة بعد الحادث
	45 - كجزء من أنشطة منظمة الصحة العالمية الرامية إلى الوقاية والتخفيف من الآثار المترتبة على الإصابة، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، والإعاقة الناتجة عن ذلك، أُصدر عدد من الوثائق المعيارية المتعلقة بتحسين الرعاية في حالات الطوارئ وإعادة التأهيل من أجل ضحايا الصدمات. وتشمل هذه الوثائق الوثيقة المعنونة تعزيز الرعاية للمصابين: قصص النجاح والدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم (Strengthening care for the injured: success stories and lessons from around the world)() التي نشرت في عام 2010 (والتي تقدم دراسات حالات انفرادية من سياقات قبل دخول المستشفى، وفي المستشفى وإعادة التأهيل، وعلى نطاق المنظومة، ومن بلدان في جميع مناطق العالم وعلى جميع المستويات الاجتماعية - الاقتصادية)، ودورات قصيرة لكبار الشخصيات متعلقة بعلاج الصدمات من أجل المساعدة في بناء القدرات(). وأصدرت منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع البنك الدولي التقرير العالمي المتعلق بالإعاقة (World report on disability)() الذي أطلق في حزيران/يونيه 2011 في نيويورك من أجل دعم تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقدر التقرير أن أكثر من بليون شخص في العالم اليوم يعانون من الإعاقة ويقدم أفضل الأدلة المتاحة حول ما يمكن عمله للتغلب على الحواجز التي تقف أمام الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، والتعليم، والعمالة، وخدمات الدعم، وخلق البيئات التي من شأنها أن تمكن ذوي الإعاقة من الازدهار.
	46 - وأعدت منظمة الصحة العالمية دورات دراسية قصيرة في مجال الرعاية المتعلقة بالصدمات من أجل الأفراد المشاركين بشكل مباشر في تقديم خدمات علاج الصدمات كالاختصاصيين أو الإداريين، بما في ذلك ما يرتبط بالتخطيط لنظام الرعاية المتعلقة بالصدمات وإدارته() وتحسين نوعية الرعاية المتعلقة بالصدمات(). وتوفر كل دورة قصيرة دليلا يرشد الميسر إلى المحتوى ومواد العرض، وموارد الدعم مثل المنشورات ودراسات الحالات الانفرادية.
	سادسا - الدعوة
	47 - في القرار 60/5، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بيوم الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق. وما زال يجري إحياء ذكرى هذا اليوم سنوياً من خلال تنظيم عدد متزايد من المناسبات في جميع أنحاء العالم، وقيام منظمات غير حكومية عدة بالترويج له عبر أرجاء العالم، بما فيها منظمة ”السلام على الطرق“، و ”الرابطة من أجل السفر الدولي الآمن على الطرق“، و ”الاتحاد الأوروبي لضحايا حركة المرور على الطرق“ والمنظمات المنتسبة إليه. وفي عام 2010، اشتركت المنظمات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضحايـــا حركــة المـــرور فـــي إعـــداد شريـــط فيديـــو لهـــذه المناسبـــة. ويمكن مشاهدة المناسبات التي نظَّمها العديد من البلــدان فــي عام 2010 على الموقع الشبكي لليوم العالمي لإحياء الذكرى().
	48 - وكجزء من الجهود المستمرة لدعم المنظمات غير الحكومية في أنشطة الدعوة التي تنفذها، استضافت منظمة الصحة العالمية الاجتماع العالمي الثاني للمنظمات غير الحكومية المعنيَّة بالتوعية بالسلامة على الطرق وضحايا حوادث الطرق، يومي 14 و 15 آذار/مارس 2011، في مقر مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي للأمريكتين في واشنطن العاصمة. وحضر الاجتماع، الذي افتتحه رسمياً المدير الإقليمي، مائة مشارك يمثلون منظمات غير حكومية من 48 بلداً. وتبادل المجتمِعون الخبرات والنُهج للتوعية بالسلامة على الطرق وضحايا حوادث الطرق، وناقشوا إمكانية إنشاء تحالف عالمي للمنظمات غير الحكومية، وعرضوا خططاً مُعدة لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق، وناقشوا مشروع دليلٍ للمنظمات غير الحكومية المعنيَّة بالتوعية بالسلامة على الطرق وضحايا حوادث الطرق.
	49 - وأطلقت اللجنة الاقتصادية لأوروبا عدة حملات للتوعية بالسلامة على الطرق، ونظَّمت مناسبات للتوقيع على ملصقات بهذا الصدد، بما يشمل شراكة ناجحة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحادات الأوروبية لكرة السلة التابعة للاتحاد الدولي، بدعم من الحكومة البولندية. وهذا ما أفضى إلى التوقيع على إعلان البطولة الأوروبية لكرة السلة من أجل السلامة على الطرق لعام 2009. وأعقب هذه الحملة، في عام 2010، قيام اللجنة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الدولي لكرة السلة بإطلاق الحملة الترويجية العالمية للسلامة على الطرق في تركيا تحت شعار ”نمارس اللعبة ونقود المركبات وفقاً للقواعد“ ودعم هذه الحملة الاتحاد التركي لكرة السلة والاتحاد الإسباني لكرة السلة والشرطة الوطنية التركية، وقد تزامنت مع بطولة العالم لكرة السلة لعام 2010. وأخيراً، أُطلقت الحملة الترويجية المشتركة للاتحاد الدولي لكرة السلة، والاتحادات الأوروبية لكرة السلة التابعة للاتحاد الدولي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن السلامة على الطرق، في إطار مباريات البطولة الأوروبية لكرة السلة لعام 2011 التي أقيمت في ليتوانيا في الفترة من 31 ب/أغسطس إلى 18 أيلول/سبتمبر 2011، بدعم من وزارة النقل الليتوانية والاتحاد الليتواني لكرة السلة.
	50 - قامت اللجنة الاقتصادية لأوروبا أيضاً حفل توقيع على ملصق من أجل السلامة على الطرق أثناء انعقاد دورة لجنتها، وذلك لزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بالسلامة على الطرق. وكان الهدف العام من المبادرة استخدام الملصق في مختلف المناسبات الترويجية المتعلقة بالسلامة على الطرق التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجان الإقليمية، بما فيها تلك التي تركِّز تحديداً على توقيع الملصق من جانب مسؤولين حكوميين وموظفي الأمم المتحدة ومشاهير وشخصيات أخرى. ومن الأمثلة على ذلك حفل التوقيع على ملصق اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من أجل السلامة على الطرق الذي حظي بتغطية إعلامية بارزة خلال الحدث الثنائي المتمثل في إطلاق عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وافتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة النقل في 17 أيار/مايو 2011.
	51 - ونظمت اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمنظمة العالمية لحركة الكشافة حملة عالمية مشتركة للسلامة على الطرق في المهرجان الكشفي العالمي المعقود في رِينكابي، السويد، في الفترة من 27 تموز/يوليه إلى 7 آب/أغسطس 2011. وجرى ذلك بالتعاون مع المعهد اليوناني للسلامة على الطرق ”بانوس ميلوناس“ والجمعية الكشفية الأيرلندية والجمعية الكشفية اليونانية، بدعم من الهيئة الأيرلندية للسلامة على الطرق. وشملت الحملة سلسلة من حلقات عمل التعلم الإيجابي في مجال السلامة على الطرق وحدثاً رسمياً بعنوان ”ضم الأيادي من أجل السلامة على الطرق“، بمشاركة فتيان وفتيات من الكشافة من 160 بلداً.
	52 - وفي أعقاب انعقاد الجمعية العالمية للشباب في نيسان/أبريل 2007، شكلت فرقة عملٍ للشباب أول منظمة عالمية غير حكومية للسلامة على الطرق يقودها الشباب، تُدعى ”YOURS“ (شباب من أجل السلامة على الطرق)()، وقد أُطلقت رسمياً خلال مراسم افتتاح المؤتمر الوزاري العالمي الأول المعني بالسلامة على الطرق وبدأت عملها في مطلع كانون الثاني/يناير 2010. وأحرزت المنظمة تقدماً كبيراً خلال عامها الأول كمنظمة مستقلة. وينصب اهتمامها على ثلاث ركائز استراتيجية: أنشطة الدعوة؛ والإلهام - التواصل - الاتحاد؛ وتنمية القدرات. وشملت الأنشطة التي نفذتها حتى الآن، على سبيل المثال، إطلاق حملة توعية (الحملة العالمية للعبور الآمن للطرق)، وهي كناية عن حلقة عمل موجهة إلى الشباب بشأن السلامة على الطرق تم تنظيمها في كمبوديا بالاشتراك مع الشراكة العالمية للسلامة على الطرق، فضلاً عن توسيع نطاق شبكة الشباب العالمية من أجل السلامة على الطرق، وتعزيز الحضور على الإنترنت عبر صفحة ”MINE“ في موقع ”YOURS“. وعلاوة على ذلك، جرى إطلاق موقع إلكتروني ووُجهت منه رسائل إخبارية شهرية وأُطلقت قنوات إعلامية اجتماعية.
	53 - ويُتيح مؤتمر القمة السنوي لمنتدى النقل الدولي منبراً فريداً لحوار عالمي بشأن استراتيجيات النقل في القرن الحادي والعشرين. وخلال مؤتمر القمة، يشارك وزراء من بلدان أعضاء عدة في مناقشات مركَّزة مع صانعي القرارات في أوساط الأعمال ومع قادة المجتمع المدني وكبار الأكاديميين. وجرى في مؤتمرَي القمة لعامي 2010 و 2011 التركيز إلى حد كبير على السلامة على الطرق، وإيلاء الاهتمام إلى الروابط والفوائد المحتملة للسياسات المنسَّقة في مجال النقل والصحة والبيئة. وخلال مؤتمر القمة لعام 2011، عقد برنامج البلدان الأوروبية الفريد للنقل والصحة والبيئة، الذي تتعاون من خلاله اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الصحة العالمية/المكتب الإقليمي لأوروبا، دورة استثنائية لمعالجة الفجوات على صعيد القدرات بهدف تعزيز تنقل أكثر سلامةً وأماناً، بما يشمل منهجية لتحليل نسبة المنفعة إلى التكلفة في هذه التدخلات.
	54 - ووُضع عدد من أدوات الدعوة، بما تشمل أفلام فيديو وإعلانات للخدمة العامة، بغية دعم عقد العمل من أجل السلامة على الطرق. وأعدَّت شعبة النقل في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بالشراكة مع تلفزيون وفيديو الأمم المتحدة، فيلماً قصيراً عن أهمية السلامة على الطرق والركائز الخمس لخطة عمل العقد(). وأنتج برنامج ”سيسامي ستريت“، العضو في الشراكة العالمية للسلامة على الطرق، ثلاثة إعلانات للخدمة العامة بالتعاون مع مؤسسة اتحاد السيارات الدولي. وعُرضت الإعلانات في جميع أنحاء العالم وعبر ”يوتيوب“()، وتظهر فيها دمية ”غروفر“. وأصدرت الإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور على الطرق الرئيسية في الولايات المتحدة، بالشراكة مع شركة ديزني - بيكسار، إعلاناً للخدمة العامة بشأن قيادة المركبات دون تركيز، مع منح الحقوق مجاناً إلى البلدان والمنظمات غير الحكومية عن ترجمة محتوياته و/أو تكييفه حسب الاقتضاء().
	55 - وتؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مفيداً في التوعية بالسلامة على الطرق وضحايا حوادث الطرق. واضطلعت منظمات مثل ”أمَند“ (Amend)، والرابطة من أجل السفر الدولي الآمن على الطرق، والاتحاد الأوروبي لضحايا حركة المرور على الطرق، ومؤسسة غونثالو رودريغز، واتحاد المشاة الدولي، و ”ليزر إنترناشونال“، بدور رئيسي في توجيه الانتباه إلى الحاجة لطرق أكثر أمانا. ودعت في الآونة الأخيرة أيضاً إلى تحسين التشريعات المتعلقة بمخاطر معينة، واستضافت مناسبات للدعوة العامة، وتعاونت مع وسائط الإعلام في بلدانها. وشارك العديد من هذه المنظمات كذلك، بشكل نشط، في إطلاق العقد إلى جانب الشركاء الحكوميين. كما تعمل المنظمات التي تجد نفسها في موقع يمكِّنها من القيام بذلك على إدارة مشاريع الترويج لتدخلات محددة في مجال السلامة على الطرق.
	56 - وما زالت حملة ”اجعل الطرق آمنة“ تكسب الدعم من أجل تحسين السلامة على الطرق. ففي نيسان/أبريل 2011، أطلقت لجنة السلامة على الطرق في العالم تقريراً ثالثاً بعنوان ”اجعل الطرق آمنة: حان وقت العمل“(). ويتضمن التقرير توصيات لجعل الطرق آمنة أكثر وتحقيق هدف العقد، بما في ذلك تحسين سلامة مستخدمي الطرق المعرضين للخطر بوجه خاص، ولا سيما الأطفال والمراهقون، وتحسين سلامة البنى الأساسية للطرق، وتعزيز القدرات التنظيمية للأمم المتحدة في التعامل مع السلامة على الطرق. ويحدِّد التقرير أيضاً آليات جديدة ممكنة لزيادة الدعم المالي لأنشطة السلامة على الطرق، وبخاصة في البلدان النامية.
	سابعا - جمع البيانات والبحوث/رصد العقد
	57 - في عام 2009، أطلقت منظمة الصحة العالمية أول تقرير مرحلي عالمي عن السلامة على الطرق، وتضمَّن أول تقييم لحالة السلامة على الطرق على الصعيد العالمي. وفي القرار 64/255، تدعو الجمعية العامة كلاً من منظمة الصحة العالمية ولجان الأمم المتحدة الإقليمية إلى تنسيق الرصد المنتظم للتقدم المحرز على الصعيد العالمي في تحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل ومواصلة إعداد تقارير مرحلية عالمية عن السلامة على الطرق لهذا الغرض. وفي عام 2011، بدأت منظمة الصحة العالمية بإعداد التقرير الثاني. وعلى غرار التقرير الأول، سيعرض الإصدار الثاني معلومات متعلقة بمجموعة من المؤشرات (جميعها ذات صلة بخطة عمل العقد)، وسيشكل الأساس لرصد تنفيذ خطة العمل على مدى العقد إذ سيجري إعداده على فترات منتظمة. وستُستخدم كذلك الدراسات الاستقصائية الأخرى التي سيُعدها الشركاء، مثل اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وقاعدة البيانات الدولية لحركة المرور والحوادث على الطرق (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، من أجل تقييم أثر الخطة. وسيعمل فريق عامل معني برصد وتقييم العقد، مُنشأ تحت رعاية فريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، على جمع ومقارنة جميع المعلومات والإبلاغ عن مؤشرات التقدم ونشرها على أساس منتظم على امتداد العقد.
	58 - ويعرض التقرير السنوي لقاعدة البيانات الدولية لحركة المرور والحوادث على الطرق() تقارير مفصلة واردة من 32 بلداً، تركِّز على أحدث البيانات لعام 2009، وتورِد في بعض الحالات بيانات أولية لعام 2010؛ وتحليلات لاتجاهات السلامة حسب فئة مستخدمي الطرق وعوامل الخطر؛ والاستراتيجيات الوطنية القائمة في البلدان التي تشملها قاعدة البيانات، بما فيها الغايات المنشودة والأداء سعياً إلى تحقيق الأهداف، والتدابير المنفذة في الفترة بين عامي 2008 و 2010 لتحسين السلامة.
	59 - وفي آب/أغسطس 2011، نشرت اللجنة الاقتصادية لأوروبا ”إحصاءات حوادث حركة المرور على الطرق في أوروبا وأمريكا الشمالية“، وهي تعرض بيانات قابلة للمقارنة عن أسباب الحوادث وأنواعها ونتائجها في أوروبا وآسيا الوسطى وكندا والولايات المتحدة. وجرى تنظيم البيانات حسب طبيعة الحادث ومحيطه، والحوادث الطارئة تحت تأثير الكحول، وعدد القتلى أو الجرحى تبعاً لفئة مستخدمي الطرق والفئة العمرية. وتعرضُ الإحصاءات أيضاً بيانات أساسية وأرقاماً عن عدد المركبات الطرقية المستخدمة وعدد الكيلومترات التي تقطعها المركبات الطرقية، وتقديرات عن عدد السكان وتوزيعهم حسب الفئة العمرية. ويتضمن هذا الإصدار المتاح بلغات ثلاث (الإنكليزية والفرنسية والروسية) معلومات إحصائية هامة بالنسبة للمعنيين بتخطيط النقل ومسائل السلامة على الطرق().
	60 - ومنذ أيلول/سبتمبر 2009، نظَّمت شبكة البحوث المعنيَّة بالإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، التي تدعم القدرات البحثية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حلقتين دراسيتين عبر الإنترنت تكلَّلتا بالنجاح، وتقاسمت أساليب ونتائج البحوث عن طريق الرسائل الإخبارية الفصلية، ووسائط الإعلام الاجتماعية عبر الإنترنت، ومنتدى إلكترونياًً للمناقشة، واستضافت جلسة موازية أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للوقاية من الإصابات وتعزيز السلامة، المعقود في لندن في آب/أغسطس 2010. وفي 11 أيار/مايو 2011، أطلقت الشبكة صفحة إلكترونية خاصة لجمع المعلومات المتعلقة بالخطط البحثية لشركائها في العقد.
	61 - وخلال عامي 2010 و 2011، عملت كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد على جمع ومقارنة نتائج دراساتها الاستقصائية للبيانات في 18 بلداً، وكان قد صدر بها تكليف من المنتدى العالمي للسلامة على الطرق التابع للبنك الدولي، ثم عرضتها بالاقتران مع إطار ذي صلة لقياس الإصابات يهتدى به في استقاء أفضل التقديرات المتعلقة بالإصابات على الطرق في البيئات التي لا تتوفر فيها سوى معلومات قليلة. ويوفر هذا المشروع أساساً يستند إليه في تحسين التقديرات المتعلقة بالإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق في سياق دراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر لعام 2010.
	ثامنا - الدعم المالي
	62 - في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، عشية انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي، أعلنت مؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية التبرع بمبلغ 125 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة - وهو أكبر مبلغ على الإطلاق تم التبرع به حتى الآن لتحسين السلامة على الطرق في العالم - لست مؤسسات هي منظمة الصحة العالمية، والمنتدى العالمي للسلامة على الطرق التابع للبنك الدولي، والشراكة العالمية للسلامة على الطرق، والوحدة الدولية لبحوث الإصابات التابعة لجامعة جون هوبكينز، وشبكة إمبارك - مركز النقل المستدام التابع لمعهد الموارد العالمية، ورابطة السفر الدولي الآمن على الطرق، لتنفيذ مشاريع خمسية في 10 بلدان وإعداد تقرير مرحلي عالمي عن السلامة على الطرق.
	63 - وفي عام 2011، تعهدت الحكومة الأسترالية، من خلال برنامج الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، بتقديم 6.2 ملايين دولار أسترالي على مدى ثلاث سنوات إلى المنتدى العالمي للسلامة على الطرق التابع للبنك الدولي، لتحسين السلامة على الطرق في مختلف بلدان العالم. ويقدم هذا المنتدى الذي تأسس في 2006 التمويل والمساعدة التقنية إلى الكيانات على المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالسلامة على الطرق من أجل بناء القدرات اللازمة لتنفيذ برامج فعالة من حيث التكلفة في مجال السلامة على الطرق.
	64 - وبدأ 13 شريكا تنفيذ مشروع ”أنقذوا أرواحنا“() المقام بتمويل يبلغ 3 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي وبالعمل مع ثمانية بلدان في وسط أوروبا. ويهدف المشروع إلى تنفيذ حلول في إطار الشراكة المتعددة القطاعات في سبع مدن وبناء قاعدة لتوسيع نطاق المشروع.
	65 - وتعهدت مؤسسة اتحاد السيارات الدولي، بالاشتراك مع مبادرة كلينتون العالمية، بتخصيص ثلاث مبالغ تدفعها على مدى عشر سنوات لدعائم الاستخدام الآمن للطرق وزيادة السلامة على الطرق وزيادة سلامة المركبات، بواقع 3 ملايين يورو سنويا على مدى عشر سنوات. وتأتي هذه التعهدات في إطار شراكة مع نوادي اتحاد السيارات الدولي والبرنامج الدولي لتقييم الطرق والبرنامج العالمي لتقييم السيارات الجديدة.
	66 - ودخلت المبادرة العالمية للسلامة على الطرق، التي يمولها القطاع الخاص وتديرها الشراكة العالمية للسلامة على الطرق، مرحلة ثانية في عام 2010. وتعهدت كل من شركات ميشيلان ورينو وشل وتوتال وتويوتا بدفع 000 150 دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا لمدة خمس سنوات لدعم هذه المبادرة.
	67 - وأنشأت منظمة الصحة العالمية ومؤسسة اتحاد السيارات الدولي صندوق السلامة على الطرق() لدعم تنفيذ خطة العمل من أجل العِقد، لا سيما في البلدان النامية. وتوجَّه الدعوة إلى الشركات الخاصة الراغبة في أن تصبح راعية رسمية للعِقد وأن تستخدم رمز العِقد، إلى المساهمة في الصندوق. وتتضمن الشركة الأولى المسماة ”الداعمون العالميون لعِقد العمل“ شركات أليانس وبوش وميشيلان ورينو وشل. وسيقوم صندوق السلامة على الطرق أيضا بتشجيع الشركاء من المؤسسات الخيرية والتماس تحديد المصادر الجديدة المحتملة للتمويل المبتكر. وعلى سبيل المثال، اقترحت لجنة السلامة على الطرق في العالم في تقريرها المعنون اجعلوا الطرق آمنة: وقت العمل الذي صدر في نيسان/أبريل 2011 المساهمة بمبلغ دولارين أو ما يعادلهما يضاف إلى سعر بيع كل سيارة جديدة مباعة لدعم تنفيذ الخطة العالمية، من خلال الصندوق.
	تاسعا - النتائج والتوصيات
	68 - يجري منذ تقديم التقرير السابق عن سلامة الطرق إلى الجمعية العامة تنفيذُ عدد كبير من الأنشطة على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي. ويمثل عِقد العمل من أجل السلامة على الطرق، الذي أطلق في 11 أيار/مايو 2011، فرصة فريدة لمواصلة التركيز الدولي على السلامة على الطرق وضرورة زيادة التركيز عند تحديد الأهداف ووضع خطط العمل وتنفيذ الأنشطة ورصدها. 
	69 - ويتعين بذل المزيد من الجهود كما هو مشار إليه في التقرير المرحلي العالمي عن السلامة على الطرق، ولا تزال مستويات التمويل تشكل تحديا كبيرا، لا سيما للبلدان المنخفضة إلى المتوسطة الدخل، يعوقها عن تنفيذ التدابير التي يمكن أن تؤدي إلى خفض الوفيات والإصابات، والمداومة عليها، وتوسيع نطاقها.
	70 - ولا تزال السلامة على الطرق مجالا يفتقر إلى المعالجة المنهجية. كما أن عدم وجود وكالات قيادية وطنية وتشريعات شاملة وفعالة وبُنى أساسية كافية للطرق يمثل تحديات رئيسية يتعين التصدي لها بصورة منهجية من أجل تحقيق نتائج مفيدة. ولا يزال نقص البيانات والقدرات المحلية على رصد مشاريع السلامة على الطرق وتقييمها يشكّل تحديا، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتعزيز الجهود الرامية إلى جمع بيانات ملائمة للتحليل وصنع القرار بشأن السلامة على الطرق بما في ذلك بيانات عن تأثير التدخلات على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية وفعاليتها من حيث التكاليف. 
	71 - ولدعــم الإجـــراءات علـــى أرض الواقـــع أثنـــاء العِقـــد، سيتعيــن تقديم تمويل أكبــر لأنشطـــة الأمـــم المتحـــدة وأنشطـــة الحكومات والسلطـــات دون الوطنيـــة والمجتمعات المدنية.
	72 - ولضمان أن يؤدي عِقد العمل من أجل السلامة على الطرق إلى إجراءات ملموسة ويؤدي في نهاية الأمر إلى خفض الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، يوصى بأن تدعو الجمعية العامة الدولَ الأعضاء إلى القيام بما يلي:
	(أ) وضع خطط وطنية في سياق الخطة العالمية من أجل العِقد؛
	(ب) الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة في مجال السلامة على الطرق وتطبيق ما تتضمنه من أحكام أو أنظمة للسلامة وتنفيذها وتشجيعها، مثل أنظمة الأمم المتحدة لسلامة المركبات الآلية وشروط التفتيشات التقنية التي وضعها المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات (الفرقة العاملة 29)، واتفاقيتي الأمم المتحدة المؤرختين 1949 و 1968 بشأن حركة المرور على الطرق وبروتوكول عام 1949 بشأن لافتات وإشارات الطرق وما يتصل بذلك من ملاحق تكميلية وبروتوكولات، وصكوك الأمم المتحدة التي تحكم نقل البضائع الخطرة على الطرق أو غيرها من الصكوك القائمة على توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجي، والصكوك الدولية المتعلقة بضوابط زمن القيادة (الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طواقم المركبات المستعملة في النقل الطرقي الدولي)()؛ وتنفيذ شبكات النقل الآمن التي تتقيد بأفضل المعايير الدولية المتاحة الممكنة على النحو المنصوص عليه في الصكوك القانونية الدولية للأمم المتحدة()؛
	(ج) السعي إلى تحقيق تحسن ملموس في تنفيذ اتفاقيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا واتفاقاتها بشأن السلامة على الطرق وذلك بتشجيع استخدام الأدوات التشخيصية لتحديد العوائق التي تحول دون تنفيذها بفعالية وبالتصدي لهذه العوائق من خلال المساعدة التقنية؛ 
	(د) المشاركة في برامج تقييم السيارات الجديدة() من أجل تعزيز إتاحة المعلومات للمستهلكين بشأن أداء المركبات الآلية من منظور السلامة؛
	(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين التشريعات والأنظمة الوطنية الشاملة المتعلقة بالسلامة على الطرق، لا سيما في مجال عوامل المخاطر الخمسة (السرعة، وأحزمة المقاعد، ونظم الأمان للأطفال، والقيادة في حالة سكر، والخوذ لراكبي الدراجات البخارية) وتحسين التنفيذ من خلال حملات التسويق الاجتماعي والأنشطة المتسقة والمستمرة في مجال إنفاذ القانون؛
	(و) تعزيز وتحسين رعاية المصابين في مراحل ما قبل النقل إلى المستشفى والصدمة النفسية وإعادة التأهيل؛
	(ز) وضع آليات تمويل مستدامة للسلامة على الطرق؛
	(ح) مواصلة التوعية من خلال اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، وأسبوع الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، وغيرهما من المناسبات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية؛
	(ط) تعزيز الجهود الرامية إلى جمع بيانات ملائمة لإدارة السلامة على الطرق بما في ذلك تأثير التدخلات على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية وفعاليتها من حيث التكاليف؛ 
	(ي) تطوير القدرات الوطنية والمحلية في مجال رصد مشاريع السلامة على الطرق وتقييمها.
	73 - وقد ترغب الجمعية العامة أيضا في القيام بما يلي:
	(أ) تشجيع الدول الأعضاء على ما يلي:
	’1‘ المشاركة في الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالتقرير المرحلي العالمي بشأن السلامة على الطرق؛
	’2‘ وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تولي اهتماما خاص لاحتياجات مستخدمي الطرق المعرضين للخطر؛
	’3‘ الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة بشأن السلامة على الطرق وتنفيذها بمزيد من الفعالية؛
	’4‘ المشاركة في أسبوع الأمم المتحدة الثاني للسلامة على الطرق؛
	’5‘ ترشيح مراكز اتصال لعِقد العمل من أجل السلامة على الطرق.
	(ب) تشجيع مديري أساطيل القطاعين العام والخاص على تشغيل مركباتهم وصيانتها باستخدام إجراءات التفتيش التقني الدوري الواردة في قواعد الأمم المتحدة بشأن صلاحية المركبات للسير؛
	(ج) دعوة المجتمع المدني إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الحكومات، والاستمرار في اعتبار بناء القدرات والاستدامة أولويتين من أولويات تنفيذ المشاريع؛
	(د) الإقرار بأهمية المنتدى العالمي للسلامة على الطرق التابع للبنك الدولي، وصندوق السلامة على الطرق، وضرورة وضع آليات تمويل جديدة؛
	(هـ) طلب تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.

