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  الدورة الثامنة والستون
   من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

        أزمة السالمة على الطرق يف العامل
  حتسني السالمة على الطرق يف العامل    

  
  العام مذكرة من األمني    

  
العام طيه التقريـر املتعلـق بتحـسني الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل، الـذي                    حييل األمني   

ة اإلقليميـة والـشركاء اآلخـرين       املتحـد  امليـة بالتـشاور مـع جلـان األمـم         أعدته منظمة الـصحة الع    
  .املتحدة املعين بالتعاون يف جمال السالمة على الطرق فريق األمم يف
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تقرير عن حتسني الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل، أعدتـه منظمـة الـصحة                      
رين خـ املتحـدة اإلقليميـة والـشركاء اآل       العاملية بالتـشاور مـع جلـان األمـم        

  تعاون يف جمال السالمة على الطرقاملتحدة املعين بال فريق األمم يف
    

  موجز  
املتحـدة   يقدم هذا التقرير الذي أعدته منظمة الصحة العاملية بالتشاور مع جلـان األمـم               

ــ اإلقليميـــة والـــشركاء اآلخـــرين يف فريـــق األمـــم  ين بالتعـــاون يف جمـــال الـــسالمة  املتحـــدة املعـ
ستجد من معلومات عن حالـة تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف قـرارات اجلمعيـة        ا الطرق، ما  على

ــة  ــسني  ٦٦/٢٦٠  و٦٤/٢٥٥ ، و٦٢/٢٤٤ ، و٦٠/٥ ، و٥٨/٢٨٩العامـــ ــة بتحـــ  املتعلقـــ
بــه األوســاط املعنيــة بالــسالمة ويــصف التقريــر مــا اضــطلعت . الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل

جنازات لبلوغ أهداف عقـد العمـل مـن أجـل           حققته من إ   الطرق يف العامل من أنشطة وما      على
العـام هبــذا   ، منـذ التقريـر الــسابق الـذي قدمـه األمـني     )٢٠٢٠-٢٠١١(الـسالمة علـى الطـرق    

ــدة الرفيعــة املــست  ). A/66/389(الــشأن  ــرة   واملناســبات العدي وى الــيت عقــدت خــالل هــذه الفت
 العــامل، واحللــول الــيت يــتعني  رار بوجــود هــذه املــشكلة يف مجيــع أرجــاء شــاهد علــى اإلقــ هــي
احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة تنفيذها للحد من حوادث املرور علـى الطـرق،        على
ومشلـت هـذه املناسـبات الـيت اسـترعت انتبـاه            . ختلّفه من آثار على الصحة العامـة والتنميـة         وما

اليـوم العـاملي إلحيـاء ذكـرى ضـحايا          : الـسالمة علـى الطـرق     أعلى املستويات السياسية ملـسألة      
، والـشروع بإصـدار   ٢٠١٢ نـوفمرب /الثـاين  حوادث املرور على الطرق، الـذي أقـيم يف تـشرين        

تقدمي الدعم لِعقْـد العمـل،      : ٢٠١٣الطرق يف العامل، يف عام      الة السالمة على    املتعلق حب التقرير  
الثـاين للـسالمة علـى الطـرق يف العـامل، الـذي              دةاملتحـ  األمـم ، وأسبوع   ٢٠١٣ مارس/يف آذار 

 تم التقريـر بعـدد مـن التوصـيات لكـي          ، وُيختـ  ٢٠١٣ مـايو /أيـار  ١٢ إىل   ٦ عقد يف الفترة مـن    
  .تنظر فيها اجلمعية العامة من أجل حتقيق أهداف ِعقْد العمل من أجل السالمة على الطرق
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  مقدمة  -أوال   
 مليون شخص حـتفهم نتيجـة حلـوادث املـرور           ١,٣ ما يقرب من     قَي لَ ٢٠١٠يف عام     - ١

املائـة   يف ٧٢املائة منها يف البلدان املتوسطة الـدخل، حيـث يعـيش             يف ٨٠على الطرق، حدث    
يقودهــا ميلكهــا ودد املركبــات املــسجلة فيهــا الــيت  يزيــد عــ مــن ســكان العــامل ولكــن حيــث ال 

ويوجد يف املنطقة األفريقية أعلـى معـدل        . سائقون عن نصف عدد السيارات املسجلة يف العامل       
بينما يوجد أقل معدل هلذه الوفيـات يف املنطقـة األوروبيـة،    للوفيات النامجة عن حوادث املرور      

هـم مـن املـارَّة وسـائقي الـدراجات          ادث املرور   ونصف العدد اإلمجايل للوفيات النامجة عن حو      
وعلـى الـرغم    . ق املعرضـني للخطـر    يـسمى مـستخدمي الطـر      مـا  -النارية والـدراجات اهلوائيـة      

أن بعض البلدان اعتمدت قوانني ملعاجلـة املخـاطر الرئيـسية والعوامـل الوقائيـة مثـل الـسرعة            من
 الدراجات الناريـة للخـوذات الواقيـة،        املفرطة، والقيادة حتت تأثري الكحول، واستخدام سائقي      

واستخدام أحزمة األمان، ومقاعد الـسالمة اخلاصـة باألطفـال، فـإن القـوانني الـشاملة للـسالمة                  
نـدما توجـد قـوانني جيـدة،        وحىت ع . املائة من سكان العامل    يف ٧٠تغطي سوى    على الطرق ال  

  .اذ مشكلةيظل اإلنف
اليـة التنـسيق الـيت أسـندهتا إليهـا اجلمعيـة العامـة              وقامت منظمة الصحة العاملية وفقـا لو        - ٢
املتحـدة اإلقليميـة، بتيـسري إنـشاء      ، ويف ظل التعاون الوثيق مع جلـان األمـم   ٥٨/٢٨٩القرار   يف

اجتماعــات املتحــدة املعــين بالتعــاون يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق، الــذي يعقــد    فريــق األمــم
نصف سنوية لتنسيق أنشطة السالمة على الطرق اليت تنفـذها منظماتـه الـشريكة البـالغ عـددها                  

ولـضمان  . ومثة زيادة يف عدد املشاركني من احلكومات ومنظمات اجملتمـع املـدين           . منظمة ٧٧
، قامــت أفرقــة )٢٠٢٠-٢٠١١(الــدعم األمثــل ِلعقْــد العمــل مــن أجــل الــسالمة علــى الطريــق 

املتحــدة املعــين بالتعــاون يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق بتنــسيق    التابعــة لفريــق األمــماملــشاريع
: ، وهـي علـى وجـه التحديـد        )١(يتماشى مـع الركـائز اخلمـسة للخطـة العامليـة للِعقـد             أعماهلا مبا 

إدارة السالمة على الطرق، وحتـسني الـسالمة والتنقـل علـى الطـرق، وحتـسني أمـان املركبـات،          
ــز ســالمة   ــدابري املتخــذة يف أعقــاب احلــوادث   وتعزي ــستعملي الطــرق، والت ــة  . م وإدراكــا ألمهي

التقدم احملرز، ُتواصـل أفرقـة املـشاريع التابعـة          رصد  السالمة على الطرق يف أساطيل املركبات و      
املتحـدة املعـين بالتعـاون يف جمــال الـسالمة علـى الطـرق، القيـام باألعمـال املتــصلة          لفريـق األمـم  

  .رق والرصد والتقييمبالسالمة على الط
  

__________ 
 ./www.who.int/roadsafety/decade-of-action/plan/en: انظر املوقع الشبكي  )١(  
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شكّله حوادث الـسري     بالعبء الذي ت   ٦٦/٢٦٠وقد سلّمت اجلمعية العامة يف قراراها         - ٣
على الصحة العامة والتنمية يف العامل، اليت قـد تـؤثر، إن مل ُتعـاجل، يف التنميـة املـستدامة للبلـدان                 

ــة  وتعيــق التقــد  ــة لأللفي ــاول هــذا القــرار الــذي شــارك    . م حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائي وقــد تن
ــه حنــو   يف ــشريعات، والــ    ٨٠تقدمي ــة مــسائل اعتمــاد ت ــل والرصــد، وطلــب  دول دعوة، والتموي
العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والـستني تقريـرا عـن التقـدم احملـرز                األمني إىل

  .المة على الطرق يف العامليف جمال حتسني الس
ــرار      - ٤ ــتجابة للقـ ــدَّم اسـ ــر الثـــاين الـــذي ُيقـ ــو التقريـ ــذا هـ  الـــذي أعلنـــت ٦٤/٢٥٥وهـ
 ِعقْد العمل من أجـل الـسالمة علـى الطـرق، وهدفـه              ٢٠٢٠-٢٠١١اجلمعية العامة الفترة     فيه

عن حـوادث املـرور علـى الطـرق مث خفـض املـستوى املتوقـع منـها                  تثبيت عدد الوفيات النامجة     
ــاملي  ــذا التقريـــــر  . علـــــى الـــــصعيد العـــ ــبتمرب/الفتـــــرة مـــــن أيلـــــول ويغطـــــي هـــ  ٢٠١١ ســـ

 ،املتحـــدة األمـــم، ويـــصف األنـــشطة الدوليـــة الـــيت اضـــطلعت هبـــا  ٢٠١٣ أغـــسطس/آب إىل
تمع املدين منـذ التقريـر      والوكاالت املعنية بالسالمة على الطرق يف العامل، والقطاع اخلاص واجمل         

  ).A/66/389(العام  السابق الذي قدمه األمني
  

  التقدم احملرز يف ِعقْد العمل من أجل السالمة على الطرق  -ثانيا   
ق أُقيمت منذ التقرير الـسابق عـدة مناسـبات كـبرية تـشهد علـى التقـدم احملـرز يف حتقيـ                       - ٥

أهداف الِعقْد من جهة، ولكن تؤكد أيـضا مـن جهـة أخـرى احلاجـة امللحـة لتحـسني الـسالمة                     
يــاء ذكــرى ضــحايا حــوادث املــرور اليــوم العــاملي إلح: ومشلــت هــذه املناســبات. علــى الطــرق

الـة الـسالمة علـى الطـرق      املتعلـق حب  تقريـر   الالطرق وشروع منظمة الصحة العاملية بإصدار        على
املتحــدة للــسالمة علــى الطــرق   مــم، وأســبوع األ)٢(دعــم ِعقْــد العمــل: ٢٠١٣ يف العــامل لعــام

العــامل، وإطــالق التحــالف العــاملي مــن أجــل رعايــة املــصابني، خــالل انعقــاد مجعيــة الــصحة   يف
  .٢٠١٣ مايو/العاملية يف أيار

 الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل         ٦٠/٥وكانت اجلمعية العامـة قـد دعـت يف قرارهـا              - ٦
نـوفمرب مـن كـل عـام بـاليوم العـاملي            /الثـاين  إىل االحتفال يف ثالـث يـوم أحـد مـن شـهر تـشرين              
، أطلـق االحتـاد األورويب      ٢٠١٢ ويف عـام  . إلحياء ذكرى ضحايا حوادث املرور علـى الطـرق        

، )٣(املي إلحيــاء الــذكرى لــضحايا حــوادث املــرور علــى الطــرق املوقــع الــشبكي لليــوم العــ        
إلحيـاء ذكـرى ضـحايا      تذكاريـة   ومت تشجيع البلدان أيضا على إقامة ُنـُصب         . عشرة لغة  بست

__________ 
 ./www.who.int/violence-injury-prevention/road-saety-status-2013/en: متاح على املوقع الشبكي  )٢(  

  .worlddayofremembrance.org: انظر املوقع الشبكي  )٣(  
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الــستار عــن العديــد مــن النُّــُصب ت إزاحــة ، متــ٢٠١٢ ويف عــام. حــوادث املــرور علــى الطــرق
  .التذكارية الوطنية واإلقليمية، وهي معروضة على املوقع الشبكي

 منظمة الصحة العامليـة واللجـان       ٦٤/٢٥٥ العامة قد دعت يف قرارها       وكانت اجلمعية   - ٧
اإلقليميــة لألمــم املتحــدة إىل القيــام بتنــسيق الرصــد املنــتظم للتقــدم احملــرز علــى الــصعيد العــاملي  

جابة لــذلك، شــرعت منظمــة  واســت.وإعــداد تقــارير عــن حالــة الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل
: ٢٠١٣  لعـــامالـــصحة العامليـــة بإصـــدار تقريـــر عـــن حالـــة الـــسالمة علـــى الطـــرق يف العـــامل  

ــد دعــم ــاين مــن نوعــه  . ، يف جنيــف٢٠١٣ مــارس/آذار ١٤العمــل، يف  ِعقْ ــر الث . وهــو التقري
مــشارك، وافتتحهــا املــدير العــام ملنظمــة الــصحة   ٢٠٠يقــرب مــن  وحــضر حفلــة اإلصــدار مــا

ومت يف حفلــة . املُعِديــة والــصحة العقليــة  واملــدير العامــة املــساعد لــشؤون األمــراض غــريالعامليــة
واقـــب املأســـاوية الـــيت تـــنجم  اإلصـــدار هـــذه عـــرض شـــريط فيـــديو ُيـــسلِّط الـــضوء علـــى الع  

اتباع قواعد السالمة على الطـرق يف العـامل، وشـريط فيـديو آخـر لبيانـات مـن عمـدة              عدم عن
؛ ومـن رئـيس جلنـة الـسالمة      “جعـل الطـرق آمنـة     ”ري العـاملي حلملـة      مدينة نيويورك؛ ومن السف   

ويقدم التقرير املذكور الذي أُتيح من خالل منحة من مؤسسة بلـومربغ            . على الطرق يف العامل   
بلـدا، وُيـستخَدم كخـط أسـاس         ١٨٢اخلريية، معلومات وبيانات عن السالمة على الطـرق يف          

 وجـرى عـرض التوصـيات والنتـائج الرئيـسية الـيت           . لِعقْد العمل من أجل الـسالمة علـى الطـرق         
أُريـــد بلـــوغ  مـــا َخلُــص إليهـــا التقريـــر، وهـــي ُتــربز احلاجـــة إىل القيـــام مبزيـــد مــن العمـــل إذا   

الِعقْد، والتركيز على مستخدمي الطـرق املعرضـني للخطـر، وسـّن وإنفـاذ قـوانني جيـدة          هدف
وزراء كـل مـن موزامبيـق واالحتـاد      وحتدث يف هذه املناسبة رئـيس      .بشأن السالمة على الطرق   

 أو املمثلون الدائمون لكـل مـن إثيوبيـا، واإلمـارات العربيـة املتحـدة،                اءالروسي وكذلك السفر  
ــسا، ومــصر، واملكــسيك، والواليــات      ــسويد، وفرن ــا، وال ــا، وروماني ــل، وبنمــا، وتركي والربازي

  .التقرير ودعمهم للِعقْدجلاء يف  املتحدة األمريكية، وأعربوا يف بياناهتم عن تأييدهم ملا
املتحـــدة الثـــاين للـــسالمة   موجـــرى االحتفـــال علـــى الـــصعيد العـــاملي بأســـبوع األمـــ    - ٨

 مناســبات  خاللــه، أُقيمــت٢٠١٣ مــايو/أيــار ١٢ إىل ٦ الطــرق يف العــامل، يف الفتــرة مــن علــى
وكــان مــن أبــرز تلــك املناســبات احلملــة الــيت أُقيمــت حتــت شــعار . )٤(بلــد ١٠٠يزيــد عــن  مبــا
“ جعـل الطـرق آمنـة     ”، وهـي محلـة دعـوة عامليـة نظّمتـها محلـة              “السَّري ملسافة طويلـة قـصرية     ”

وأُقيمـت  . )٥(، ورّوجت هلا منظمة الـصحة العامليـة والعديـد مـن الـشركاء             زيناين مانديال ومحلة  
ــاد الروســي،           ــن االحت ــستوى يف كــل م ــة امل ــات رفيع ــد مباحث ــها عق ــن بين مناســبات أخــرى م

__________ 
 .www.who.int/roadsafety/week/2013/en/index.html: انظر املوقع الشبكي  )٤(  

 .www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx: انظر املوقع الشبكي  )٥(  
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ارات العربيــة املتحــدة، وأوروغــواي، وأوزبكــستان، وبلجيكــا، ومجهوريــة  واألرجنــتني، واإلمــ
الــّسري ”مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا، ومجهوريــة مولــدوفا، وكرواتيــا، فيمــا ُنظِّمــت محــالت 

يف كل من أذربيجـان، وأوروغـواي، وأوغنـدا، وأوكرانيـا، وبـيالروس،             “ ملسافة طويلة قصرية  
طية الشعبية، وجورجيا، ورومانيا، والصني، والفلبني، وفيجـي،        وتايلند، ومجهورية الو الدميقرا   

. الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــةنـــام، وكمبوديـــا، وليتوانيـــا، واملكـــسيك، وناميبيـــا، و تيـــوفي
طـالء أو إعــادة طــالء ممـرات املــشاة بالــدهان يف ترينيـداد وتوبــاغو، وغانــا، وكوســتاريكا،     ومت

طرق أكثـر أمانـا للوصـول إىل املـدارس يف أوغنـدا،             ومصر، يف حني مت التشجيع على ختصيص        
ــة التــشيكية وســلوفاكيا  وُعقــدت مناقــشات عامــة مدعومــة بعــروض   . وباكــستان، واجلمهوري

نـام واململكـة املتحـدة لربيطانيـا         صور فوتوغرافية بشأن سالمة املشاة يف كل مـن تايلنـد وفيـت            
ــدا الـــشمالية  ــا استـــضاف،العظمـــى وأيرلنـ ــربامج التلت بينمـ ــوادور   الـ ــة يف إكـ ــة واإلذاعيـ فزيونيـ

ولالحتفال بأسـبوع الـسالمة     . ممثلني للحملة  ومجهورية الكونغو الدميقراطية والكامريون واهلند    
دليــل : ســالمة املــشاة”علــى الطــرق يف العــامل، أصــدرت منظمــة الــصحة العامليــة نــشرة بعنــوان 

ة عـن دليـل تقـين مفـصَّل     ، وهـو عبـار  “خـصائيني ى الطرق لفائدة صّناع القـرار واأل    السالمة عل 
، وأصــدرت )٦(خــصائيني علــى التــرويج التبــاع املمارسـات اجليــدة يف ســالمة املــشاة ُيـساعد األ 

حملـة مـوجزة عـن سـالمة املـشاة يف سـائر أحنـاء               : جعل املـشي آمنـا    ”كذلك وثيقة دعوة بعنوان     
  .)٧(، وسلسلة من امللصقات اجلدارية لفائدة صّناع القرار“العامل
 للــسالمة علــى الطــرق يف العــامل  املتحــدة  اللجــان اإلقليميــة بأســبوع األمــم واحتفلــت  - ٩

فقــد عقــدت اللجنــة االقتــصادية    . خــالل اضــطالعها بأنــشطة الــدعوة وبنــاء القــدرات      مــن
واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، بالتعــاون مــع مــصلحة ســالمة وســائل النقــل يف كوريــا،    

 سـيؤول، ملـدة ثالثـة أمـام، بـشأن التقـدم احملـرز يف جمـال         اجتماعا إقليميا لفريق مـن اخلـرباء، يف    
حتسني السالمة على الطرق يف آسيا واحمليط اهلادئ، ركز فيـه الفريـق علـى سـالمة مـستخدمي          

ــر  ــني للخطـ ــرق املعرضـ ــب    . الطـ ــبوع يف مكتـ ــا باألسـ ــصادية ألوروبـ ــة االقتـ ــت اللجنـ واحتفلـ
بات رئيــسية وعــدد مــن املناســبات  بإقامــة أربــع مناســ) قــصر األمــم(املتحــدة يف جنيــف  األمــم

ــادة    . )٨(اجلانبيــة الداعمــة ومشلــت املناســبات الرئيــسية عقــد نــدوة بــشأن املنظــور اإلقليمــي لقي
ــوان       ــشباب بعنـ ــصة للـ ــة خمصـ ــسة حتاوريـ ــول، وجلـ ــأثري الكحـ ــت تـ ــسيارات حتـ ــث ”الـ البحـ

عيــة ، ومائــدة مــستديرة خمصــصة لليــوم الــدويل للتو“الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل ســبل عــن

__________ 
 .apps.who.int/int/iris/bitstream/10665/79753/1/9789241505352_egn.pdf: انظر املوقع الشبكي  )٦(  

 .www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/make_walking_safe/en/index.htmlانظر املوقع الشبكي   )٧(  

 .www.unece.org/trans/roadsafe/2nd_grs_week/programme.html: انظر املوقع الشبكي  )٨(  
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 بأمــان، للتوكيــد علــى أمهيــة الــسالمة علــى الطــرق عنــد عبــور        بعبــور التقاطعــات املــستوية  
ومشلــت . ، وعقــد منتــدى ملناقــشة قــضايا التــأمني والــسالمة علــى الطــرق   التقاطعــات املــستوية

املناســبات اجلانبيــة الداعمــة إقامــة احتفــالني للتوقيــع علــى امللــصقات اجلداريــة، وإقامــة معــرض  
ــور      للرســومات ال ــد عب ــسالمة عن ــة لرســوم األطفــال اخلاصــة بال ــة الثالث ــاراة الدولي ــائزة يف املب ف

تقاطعات املستوية، اليت نظمها االحتاد الدويل للسكك احلديديـة، وإجـراء اختبـارات حلـاالت               ال
ــسائقني  ــدى ال ــك، أقامــت الل . اإلجهــاد ل ــا شــراكة   وباإلضــافة إىل ذل ــصادية ألوروب ــة االقت جن

ــا ساســية والنقــل يف وزارة اهلياكــل األ مــع ــسريعة  إيطالي ، )ASTM-SIAS( وجمموعــة الطــرق ال
، بغرض إشهار أسبوع السالمة على الطـرق، وإلذكـاء الـوعي يف صـفوف              والصحف اإليطالية 

ب يف  امؤشـرة كتـ    ٢٣٠ ٠٠٠أطفال املـدارس ويف أوسـاط عامـة اجلمهـور مـن خـالل توزيـع                 
ــة ويف أكـــشاك حتـــصيل رســـوم املـــرور علـــى   ــداد الطـــرق الـــسريعة بطـــول  املـــدارس احملليـ  امتـ

ومبناسبة هذا األسبوع، أصدرت اللجنة االقتـصادية ألوروبـا كُتيبـا يتـضمن             . كيلومتر ١ ٣٠٠
املتعلقة بتحـسني سـالمة   ويف عدد من أنظمة املركبات الواردة جزا عن األحكام ذات الصلة     وم

مارسـات املـستمدة   املشاة وغريهم من مستخدمي الطرق املعرضني للخطر، إضافة إىل أفضل امل        
من االتفاقية املتعلقـة حبركـة املـرور علـى الطـرق واالتفاقيـة املتعلقـة بالفتـات وإشـارات الطـرق                      

  .، فضال عن القرارات املوّحدة بشأن حركة املرور والفتات الطرق)١٩٦٨ كلتامها يف عام(
العامليـــة التحـــالف العـــاملي   ، أطلقـــت منظمـــة الـــصحة   ٢٠١٣ مـــايو/وخـــالل أيـــار   - ١٠
 وهو عبارة عن شـبكة مـن املنظمـات احلكوميـة واحلكوميـة الدوليـة             -رعاية املصابني    أجل نم

حكومية تشمل اجلمعيات املهنّية الدوليـة الـيت تتعـاون يف جمـال حتـسني                منظمات غري  إضافة إىل 
الرعاية للمصابني الشاملة ملختلف أطيـاف الرعايـة ومـستوياهتا بـدءا مـن املرحلـة الـسابقة          تقدمي
ــدخ وحـــضر هـــذه املناســـبة مـــا يقـــارب     . )٩(ول إىل املستـــشفى وانتـــهاء بإعـــادة التأهيـــل   للـ
اق انعقـاد الـدورة     يمنـاطق العـامل، وقامـت بتنظيمهـا يف سـ          مجيـع   مـن   لبلدان  مندوب   ٢٠٠ من

الــسادسة والــستني جلمعيــة الــصحة العامليــة، حكومــات الربازيــل وتايلنــد ورومانيــا وموزامبيــق   
  .يةالعامل وأمانة منظمة الصحة

  
  الصكوك القانونية، والقرارات، والصكوك السياساتية الدولية  -ثالثا   

 الــــدول األعــــضاء  ٦٦/٢٦٠ و ٦٤/٢٥٥يف قراريهــــا  العامــــة اجلمعيــــةشــــجعت   - ١١
تشريعات وطنية شاملة للسالمة على الطرق بشأن عوامل اخلطـر واحلمايـة            اعتماد وتنفيذ    على

 يف املائــة يف مجيــع البلــدان ٥٠الرئيــسية مــن أجــل حتقيــق هــدف خفــض حــوادث الــسري بنــسبة 

__________ 
  .www.who.int/violence-injury-prevention/services/gaci/en/index.html: انظر املوقع الشبكي  )٩(  
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الـدول األعـضاء      العامـة  اجلمعيـة ، شـجعت    )٦٦/٢٦٠(ويف القرار األخري    . ٢٠٢٠حبلول عام   
نونيــة املتــصلة بالــسالمة   القا املتحــدة األمــمالــيت مل تــصبح بعــد أطرافــا متعاقــدة يف صــكوك      

 الـيت طـرأت علـى هـذه اجملـاالت،          وعلى الرغم مـن التحـسينات     . الطرق على القيام بذلك    على
يـع  مجإذ يزيـد عـدد البلـدان الـيت توجـد لـديها قـوانني جيـدة بـشأن               . يزال التقدم فيهـا بطيئـا      ال

 ة الــسالمة علــىالــاملتعلــق حبتقريــر ال بلــدا، وفقــا ملــا جــاء يف ٢٨طر اخلمــسة عــن اخــعوامــل امل
  . يف املائة فقط من جمموع سكان العامل٧، وهذا العدد يغطي ٢٠١٣الطرق يف العامل لعام 

ويف املنطقة األوروبية، واصلت اللجنة االقتصادية ألوروبا عملها علـى توحيـد املعـايري                 - ١٢
وانــضم طرفـان متعاقـدان آخـران إىل االتفاقيـة املتعلقــة     . وليـة يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق     الد

قـدة يف االتفاقيـة     ا، وبـذلك أصـبح جممـوع عـدد األطـراف املتع           ١٩٦٨بالسري على الطرق لعام     
 ١٩٤٩غري أن عدد األطراف املتعلقة يف االتفاقية املتعلقة بالـسري علـى الطـرق لعـام             .  طرفا ٧٢

 طرفـا متعاقـدا يف االتفـاق      ٥٠ طرفـا، وعنـد رقـم        ٩٦لى حاله دون تغـيري عنـد الـرقم          ما زال ع  
  .األورويب املتعلق بعمل طواقم املركبات املستعملة يف النقل الطرقي الدويل

قـدة  اومعظم البلدان اليت توجد هبا صـناعات كـربى لـصنع املركبـات هـي أطـراف متع                   - ١٣
دوليني، ممـــا يكفـــل بالتـــايل تنـــسيق األنظمـــة املتعلقـــة الرئيـــسيني الـــ املتحـــدة األمـــميف اتفـــاقي 
 املتعلــق باعتمــاد مواصــفات تقنيــة ١٩٩٨اتفــاق عــام : واالتفاقــان املــذكوران مهــا. باملركبــات

أو اسـتخدامها   /موحدة للمركبات ذات العجالت واملعدات وقطع الغيار اليت ميكـن تركيبـها و            
املوافقــات املمنوحــة علــى أســاس  ادل بيف املركبــات ذات العجــالت، وشــروط االعتــراف املتبــ 

ــالغ عــددها     هــذه ــه الب ــة ب ــغ عــدد األطــراف   ١٣٢املواصــفات، واألنظمــة امللحق  الئحــة، ويبل
 املتعلــق بوضــع أنظمــة تقنيــة عامليــة  ١٩٩٨ طرفــا؛ واتفــاق عــام ٥١املتعاقــدة يف هــذا االتفــاق 

أو املمكـن   /جـالت و  العجالت واملعدات والقطع اليت تالئم املركبات ذات الع        للمركبات ذات 
وبـاب االنـضمام   .  الئحة ١٣استخدامها فيها، واألنظمة التقنية العاملية امللحقة به البالغ عددها          

وأي منظمــة إقليميــة  املتحــدة األمــمهلــذين االتفــاقني كليهمــا مفتــوح أمــام الــدول األعــضاء يف 
هـذين االتفـاقني   وتتـضمن األنظمـة الـيت ُوضـعت يف إطـار      . للتكامل االقتصادي يف تلك الدول   

وباإلضـافة  . التفاقني لكفالة االتساق بينهما   توفق بني ا  نصوصا تقنية متكافئة، ومت وضع حلول       
ملحقتـان  إىل ذلك، هناك قاعدتان تنظيميتان ذواتـا صـلة بـالفحص الـتقين الـدوري للمركبـات                 

ــام  ــاق عــ ــات    ١٩٩٧باتفــ ــدوري للمركبــ ــدة للفحــــص الــ ــروط موحــ ــاد شــ ــق باعتمــ  املتعلــ
ــادل هبــذا الفحــص  العجــال ذات ــراف املتب ــدة يف هــ   . ت واالعت ــغ عــدد األطــراف املتعاق ذا ويبل

  . طرفا١٧بانتظار التصديق عليه يت ال تزال  عليه الةطرفا، وعدد األطراف املوقع ١٢االتفاق 

http://undocs.org/ar/A/RES/(66/260�
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واعتمد املنتدى العاملي لتنسيق األنظمة املتعلقة باملركبات أنظمة جديدة وعدل أنظمـة              - ١٤
وتـشمل تلـك األنظمـة قاعـدة جديـدة          .  من منظور السالمة   أداء املركبات حتسني  سارية هبدف   

لـسالمة يف حالـة     اختبـار   خاصـا ال  إجـراء   ع  ألطفـال، تـض   مقاعـد الـسالمة اخلاصـة با      بشأن نظم   
بغـرض حتـسني محايـة الـرأس، وال سـيما يف حالـة صـغار                تعرض املركبة لصدمة جانبية، وذلـك       

  شـهرا  ١٥األطفـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن            ب مقاعد الـسالمة اخلاصـة    السن، وتقضي بوضع    
؛ وقاعـدة جديـدة بـشأن أجهـزة املكـابح املتقدمـة             وضعية إلزامية معاكسة الجتاه سري املركبة      يف

نـذار الـسائق يف حـال خـروج الـسيارة      إلإليقاف املركبات آليا يف حاالت الطـوارئ، وأجهـزة       
ة املركبـات الـيت تـشتغل ببطاريـات        ح تقنية عاملية خاصة بسالم    ئعن مسارها، وقاعدة بشأن لوا    

واعُتمدت نصوص أخـرى ذات صـلة هتـدف إىل احلـد            . الوقود الصلب أو بالطاقة اهليدروجينية    
من النقاط العميـاء يف اجلانـب املخـصص للركـاب يف مركبـات اخلدمـة الثقيلـة، وحتـسني جمـال                      

لـيت تعمـل بالطاقـة      رؤية السائقني لغريهم من مستعملي الطرق؛ وضمان السالمة يف املركبات ا          
الكهربائية، وضمان سالمة املشاة؛ وحتسني نظم اإلضاءة، وحتسني أجهـزة محايـة الـرأس للحـد                

ــد احلــوادث     ــة لإلصــابة عن ــرض الرقب ــن تع ــة والعد   . م ــذه األنظم ــى ه ــوميكــن االطــالع عل د ي
جنـة  االتفاقات واألنظمة األخرى املنبثقة عن أعمال املنتدى العاملي علـى املوقـع الـشبكي لل               من

  .)١٠(االقتصادية ألوروبا
 التابعـة للجنـة االقتـصادية    ،وواصلت الفرقة العاملة املعنيـة بـسالمة املـرور علـى الطـرق            - ١٥

 هبـــدف احلفـــاظ ١٩٦٨الطـــرق لعـــام ألوروبـــا عملـــها علـــى اســـتعراض اتفاقيـــة الـــسري علـــى 
كوك الــيت االتــساق بــني االتفاقيــة والــصكوك القانونيــة الدوليــة األخــرى، وال ســيما الــص  علــى

ويبلغ اآلن عـدد األطـراف املتعاقـدة        . وضعها املنتدى العاملي لتنسيق األنظمة املتعلقة باملركبات      
ــة       ــالطرق الربيــ ــرة بــ ــضائع اخلطــ ــدويل للبــ ــل الــ ــق بالنقــ ــاق األورويب املتعلــ ) ADR(يف االتفــ

  أصدرت اللجنة االقتصادية ألوروبا خارطـة طريـق بـشأن          ،وبغية تسهيل التنفيذ  . )١١(طرفا ٤٨
ــاق     ــذ االتفـ ــل اإلداري لتنفيـ ــة اهليكـ ــة إقامـ ــع ECE/TRNS/WP.15/217(كيفيـ ــق الرابـ ، )، املرفـ

 طبعة موحدة لالتفاق تشمل مجيع التعديالت اليت أُدخلت عليـه لغايـة             ٢٠١٢ونشرت يف عام    
  .٢٠١٣يناير / الثاينكانون ١
وروبـا  قتـصادية أل  ويف املنطقة األوروبية، وافقـت جلنـة النقـل الـداخلي التابعـة للجنـة اال                 - ١٦

الطـرق،   عمل من أجل الـسالمة علـى  املتعلقة بتنفيذ عقد العلى خطة اللجنة االقتصادية ألوروبا     
نــسق وترصــد تنفيــذ اخلطــة وطلبــت إىل الفرقــة العاملــة املعنيــة بــسالمة املــرور علــى الطــرق أن تُ 

__________ 
  .www.unece.org/trans/maim/wp29/introduction.html: انظر املوقع الشبكي  )١٠(  
  .E.12.VIII.1، رقم املبيع  املتحدةاألمممنشورات   )١١(  
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 ابعـــة للجنـــةبتعـــاون وثيـــق مـــع اهليئـــات الفرعيـــة األخـــرى املعنيـــة بالـــسالمة علـــى الطـــرق، الت
وتـــشمل هـــذه اهليئـــات املنتـــدى العـــاملي لتنـــسيق األنظمـــة املتعلقـــة  . )ECE/TRNS/224 انظـــر(

باملركبــات، والفرقــة العاملــة املعنيــة بالنقــل الطرقــي، والفرقــة العاملــة املعنيــة بإحــصاءات النقــل    
 لنقـل الـداخلي   تمدت جلنـة ا   وباإلضافة إىل ذلك، اع   . والفرقة العاملة املعنية بنقل البضائع اخلطرة     

ــا، يف اجتماعهــا الــسنوي لعــام     ــة االقتــصادية ألوروب ، خطــة شــاملة لتنفيــذ  ٢٠١٢التابعــة للجن
الـيت تتماشـى   ) 2 و Corr.1 و ECE/TRANS/2012/4(العمل من أجل السالمة على الطرق     عقد

صادية لجنـة االقتـ   وهتـدف اخلطـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمجاليـة ل           . قـد متاما مع اخلطـة العامليـة للعِ      
األولويـة،    ذات لـسالمة علـى الطـرق مـن خـالل معاجلـة جمـاالت العمـل               ألوروبا يف مـا يتعلـق با      

كـل هـدف علـى حـدة يف حـدود منطقتـها اجلغرافيـة               خبـصوص   إضافة إىل تنفيذ العمـل اجلـاري        
  .وستتوقف سرعة تنفيذ اخلطة عموما على توافر األموال من املاحنني. وخارجها

مـايو  /حة العامليـة يف دورهتـا الـسادسة والـستني، املعقـودة يف أيـار              واعتمدت مجعية الص    - ١٧
ــرارا ٢٠١٣ ــد    ) WHA66.9(، ق ــة، وتؤي ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــه إىل اتفاقي تــشري في

 منظمـة   ٢٠١١الـذي نـشرته يف عـام        “ التقرير العـاملي عـن اإلعاقـة      ”التوصيات اليت وردت يف     
قـرار الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ االتفاقيـة ووضـع              وحيث ال . )١٢(الصحة العاملية والبنك الدويل   

كما يـشجع القـرار الـدول األعـضاء علـى كفالـة           . خطط عمل وطنية، وحتسني مجع املعلومات     
استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من مجيع اخلدمات الصحية الرئيـسية، وتقـدمي الـدعم ملقـدمي                

ات الـيت تـساعدهم يف اكتـساب    الرعاية غري الرمسيني وكفالة حصول ذوي اإلعاقة علـى اخلـدم      
ويهيـب القـرار أيـضا مبنظمـة        . أو استعادة املهارات والقـدرات الوظيفيـة يف أقـرب وقـت ممكـن             

ــدعم اجتمــاع    ــة أن ت ــةالــصحة العاملي ــع املــستوى ا  العامــة اجلمعي عــين بإعمــال األهــداف  ملالرفي
ملتعلقـــة باألشـــخاص هـــا دوليـــا، ااإلمنائيـــة لأللفيـــة وغريهـــا مـــن األهـــداف اإلمنائيـــة املتفـــق علي

، وأن تعــد خطــة عمــل شــاملة ملنظمــة   ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــولاإلعاقــة، املقــرر عقــده يف   ذوي
صحة  الـ جلمعيـة الصحة العاملية تكون مشفوعة بنواتج قابلـة للقيـاس، للـدورة الـسابعة والـستني           

  .٢٠١٤العاملية اليت سُتعقد يف عام 
لتابعـة ملنظمـة الـصحة العامليـة، العاملـة        ، اعتمـدت املكاتـب اإلقليميـة ا       ٢٠١١ويف عام     - ١٨

ـــ   ــرارات بـ . شأن الــــسالمة علــــى الطــــرق أيــــضا يف غــــريب احملــــيط اهلــــادئ واألمــــريكتني، قــ
، اعتمد اجمللس التوجيهي احلادي واخلمسني ملنظمـة الـصحة للبلـدان            ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ويف

يف حـني اعتمـدت   ، )١٣(األمريكية خطة عمل بشأن السالمة على الطـرق يف بلـدان األمـريكتني      
__________ 

  .www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html: متاح على املوقع الشبكي  )١٢(  
 .tinyurl.vom/nbu9lt5: متاحة على املوقع الشبكي  )١٣(  
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، ٢٠١٢سـبتمرب  /أيلـول اللجنة اإلقليمية لغريب احمليط اهلادئ التابعـة ملنظمـة الـصحة العامليـة، يف          
  .)١٤(قرارا بشأن منع العنف والوقاية من اإلصابات

  
  الدعم والتعاون التقنيان  -رابعا   

ــائز اخلمــس ل        - ١٩ ــى الرك ــر عل ــن التقري ــرع م ــذا الف ــد الع  يركــز ه ــة لعق ــة العاملي ــل لخط م
  .السالمة على الطرق أجل من
  

   إدارة السالمة على الطرق- ١الركيزة   - ألف  
 ألمــمعقــدت اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، التابعــة ل   - ٢٠

، اجتماعـا لـوزراء النقـل يف منطقـة أمريكـا الوسـطى              ٢٠١٢نـوفمرب   / الثـاين  تشرين، يف   املتحدة
ذ سياســة شــاملة للوجــستيات والتنقــل، تــشمل مناقــشة املــسائل املتــصلة    ملناقــشة ضــرورة تنفيــ 
وكان االجتماع أيضا مناسبة للتوقيع على برنامج للسالمة على الطـرق           . بالسالمة على الطرق  

وحيـذو الربنـامج    .  بلـدان يف املنطقـة     ١٠يف أمريكا الوسطى صممته وزارات الصحة والنقل يف         
مـن أجــل الـسالمة علـى الطـرق، ويـشارك يف تنفيـذه اللجنــة       حـذو اخلطـة العامليـة لعقـد العمـل      

منظمـة الـصحة    /االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، ومنظمـة الـصحة العامليـة             
ــة، ومــ  ــدان األمريكي ــة صللبل ــدان األمريكي ــة للبل ــة  ٢٠١٢ويف عــام . رف التنمي ــشرت اللجن ، ن

الــسالمة علــى الطــرق ”الكــارييب تقريــرا بعنــوان االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  
تكلفـــة عـــالج وإعـــادة تأهيـــل املـــصابني حبـــوادث املـــرور يف بـــريو وشـــيلي  : والـــصحة العامـــة

ــا ة تأهيـــل املـــصابني، ويـــشجع   حتلـــيال لتكـــاليف عـــالج وإعـــاد   ، ويتـــضمن )١٥(“وكولومبيـ
، آخـذا  إطـار متعـدد االختـصاصات لتنفيـذ سياسـات شـاملة للـسالمة علـى الطـرق                 وضـع  على

ــار تــدابري النقــل والــصحة واهلياكــل األساســية   ــة ٢٠١٣ويف عــام . بعــني االعتب ، نــشرت اللجن
الــسالمة علــى الطــرق ”االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب تقريــرا بعنــوان   

آخـــر املـــستجدات يف جمـــال األداء وحتـــديات : أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب يف
 األداء  ؤويناقش التقرير أفضل املمارسات على الصعيد اإلقليمي وأسـباب تبـاط          . )١٦(“بلاملستق

  .على الصعيد اإلقليمي يف احلد من الوفيات واإلصابات النامجة عن حوادث املرور
  

__________ 
  .tinyurl.com/odrqyen: متاح على املوقع الشبكي  )١٤(  
  .http://tinyurl.com/obtrl5b: متاح على املوقع الشبكي  )١٥(  
  .http://tinyurl.com/19rc8ah :متاح على املوقع الشبكي  )١٦(  
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وعقـــدت اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ ثـــالث حلقـــات     - ٢١
ــة بــشأن الــسالمة علــى ال  عمــل ــوبر / األولتــشرين( يف أذربيجــان -طــرق وطني ، )٢٠١١أكت

ــة ــشعبية   ومجهوريــ ــة الــ ــشرين(الو الدميقراطيــ ــاينتــ ــوفمرب / الثــ ــا  )٢٠١١نــ ــري النكــ ، وســ
 لتقـدمي مـساعدة تقنيـة للحكومـات يف جمـال تطـوير وتنقـيح أهـدافها                  - )٢٠١٣فرباير  /شباط(

ــسالمة ع     ــق بالـ ــا يتعلـ ــة يف مـ ــراهتا الوطنيـ ــا ومؤشـ ــرق، لـــ  وغاياهتـ ــى الطـ ــل  لـ ــد العمـ دعم عقـ
، عقــدت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة  ٢٠١١ويف عــام . الــسالمة علــى الطــرق  أجــل مــن

آلسيا واحملـيط اهلـادئ عـدة حلقـات عمـل، كـان مـن بينـها االجتمـاع اإلقليمـي لفريـق اخلـرباء                      
يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، الــذي  املعــين بالتقــدم احملــرز يف جمــال حتــسني الــسالمة علــى الطــرق    

وطنيــة التركيــز فيــه علــى نظــم بيانــات الــسالمة علــى الطــرق، فــضال عــن عقــد حلقــة عمــل   مت
ولتعزيــز التنــسيق الــدويل ألنــشطة  . كــل مــن أذربيجــان ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية  يف

الــسالمة علــى الطــرق، عقــدت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ أيــضا    
يديو بني الوكاالت مع اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واملكاتـب اإلقليميـة              مؤمترات تداول عرب الف   

ملنظمة الصحة العامليـة لغـريب احملـيط اهلـادئ وجنـوب شـرق آسـيا، ومـصرف التنميـة اآلسـيوي                      
والبنــك الــدويل، ملناقــشة أنــشطة الــسالمة علــى الطــرق املــضطلع هبــا علــى املــستوى القطــري،   

  .هذا اجملالولتحديد فرص التعاون املمكنة يف 
 املتحـدة  األمـم ويركز الفريق العامل املعين مبشاريع النقل وعبور احلدود التابع لربنـامج             - ٢٢

اخلــاص باقتــصادات وســط آســيا، علــى إقامــة شــبكات جديــدة مــن الطــرق الربيــة والــسكك     
برنــامج ”احلديديــة يف املنطقــة، وعلــى توســيع نطــاق الــشبكات املوجــودة، فــضال عــن تنفيــذ     

عاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غـري الـساحلية يف سـياق إطـار عـاملي جديـد                  م: العمل
 “للتعاون يف جمال النقل العابر لفائدة البلدان النامية غري الـساحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة             

)A/CONF.202/3  دول التالية أمساؤهـا هـي أعـضاء يف الفريـق العامـل املعـين               وال). ، املرفق األول
ــدود   ــور احلـ ــل وعبـ ــشاريع النقـ ــستان،   : مبـ ــستان، وتركمانـ ــستان، وأوزبكـ ــان، وأفغانـ أذربيجـ

وشـاركت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واللجنـة          . وطاجيكستان، وقريغيزسـتان، وكازاخـستان    
ورتني السابعة عشرة والثامنة عـشرة اللـتني        االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف الد      

ــا يف عـــامي   ، وشـــجعتا البلـــدان املـــشاركة  ٢٠١٢ و ٢٠١١عقـــدمها الفريـــق العامـــل يف أملاتـ
دات وسـط آسـيا علـى اسـتخدام مـا تقدمـه اللجنـة االقتـصادية           اصتبرنامج اللجنة اخلاص باق    يف

 من مساعدة على بنـاء القـدرات      ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ      
  .وغريها من املساعدات التقنية يف جمال السالمة على الطرق

  

http://undocs.org/ar/A/CONF.202/3�
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 ُتعـىن بـسياسات     يـة وعقد املنتدى الدويل للنقل، وهـو عبـارة عـن منظمـة حكوميـة دول                - ٢٣
النقل، يف إطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، مـؤمتر قمتـه الـسنوي يف ليبزيـغ،                   

ونــاقش . )١٧(“إقامــة االتــصاالت: النقــل الــسلس” حتــت شــعار ٢٠١٢مــايو /نيــا، يف أيــارأملا
النقــل، بوســائل منــها حتــسني القــدرة علــى االتــصال عــرب احلــدود  سالســة املــؤمتر ســبل حتــسني 

وحتــسني إدارة الــشحن يف املــدن وربــط وســائل النقــل يف املنــاطق احلــضرية وفيمــا بــني املنــاطق  
عـددها   دولة من الدول األعضاء يف املنتـدى البـالغ         ٥٣متر وزراء من    وحضر هذا املؤ  . احلضرية

  . دولة٥٤
ــادرة الــسالمة علــى الطــرق الــيت ترعاهــا       - ٢٤ ــة املــشاركة يف مب وواصــلت مــصارف التنمي

 توحيد ممارساهتا على مدى العقـد، وتعاونـت علـى تطـوير قـدرات               )١٨(مصارف إمنائية متعددة  
. طرق يف عدة بلدان، منها الربازيل والصني وكولومبيـا واهلنـد          العمالء يف إدارة السالمة على ال     

، انضمت مؤسسة تنمية األنديز للمبـادرة وتعهـدت بربنـامج مـشترك             ٢٠١٢أبريل  /نيسانويف  
ووفــر مرفــق الــسالمة   . اف العقــدألنــشطة الــسالمة علــى الطــرق ســعيا منــها لتحقيــق أهــد       

وظفني من البنك الـدويل، ومـصرف التنميـة         الطرق يف العامل، يف إطار املبادرة، التدريب مل        على
وكـان هـذا التـدريب      . ٢٠١٢يونيـه   /حزيراناألفريقي، ووزارة األشغال الوطنية يف تونس، يف        

نقـل املعـارف املتعلقـة بـإدارة الـسالمة علـى الطـرق إىل البلـدان              زيـادة   جزءا من التزام مـشترك ل     
ذلــك، عقــد املرفــق حلقــات عمــل  وإضــافة إىل . املتوســطة الــدخل الــدخل والبلــدان املنخفــضة

تدريبية تركز على تطوير وكاالت رائدة وهياكل أساسية خمتصة بالـسالمة يف البلـدان املتعاملـة       
ويف عـدد مـن البلـدان،       . مع املرفق، وتقدم الدعم لألنشطة القطرية إلدارة السالمة على الطرق         
، “نظـام الـسالمة   ”سفة  مبا فيها الـصني واهلنـد، وضـع البنـك الـدويل مـشاريع تنطـوي علـى فلـ                   

وشرع بالعمل على بناء القدرات على مستوى احلكومات لتمكينـها مـن إدارة بـرامج متعـددة                 
  .الطرق القطاعات للسالمة على

وقامـت اللجنـة التقنيـة املعنيــة بـنظم إدارة سـالمة املـرور علــى الطـرق التابعـة للمنظمــة           - ٢٥
 بلدا، باالشتراك مع العديـد مـن منظمـات    ٤٥الدولية لتوحيد املقاييس، اليت تضم يف عضويتها      

امل لــنظم إدارة ســالمة املــرور ال الدوليــة، بوضــع ونــشر أول معيــار قياســي دويل يف العــ صاالتــ
ــذا . )١٩(٢٠١٢أكتـــوبر / األولتـــشرينالطـــرق، يف  علـــى ــار ”وهـ ــام ) ISO 39001(املعيـ لعـ

__________ 
  ./http://2012.internationaltransportforum.org: متاح على املوقع الشبكي  )١٧(  
مــصرف التنميــة األفريقــي، ومــصرف التنميــة اآلســيوي، واملــصرف األورويب لإلنــشاء والــتعمري، والبنــك           )١٨(  

 .بنك الدويلاألورويب لالستثمار، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، وبنك التنمية اإلسالمي، وال

  .www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=44958انظر   )١٩(  
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متـاح  “ السـتعمال  املتطلبـات وإرشـادات ا     - نظم إدارة سـالمة املـرور علـى الطـرق            - ٢٠١٢
للترخيص وميكن استخدامه بصورة مستقلة، أو متوازية أو متكاملة مـع املعـايري األخـرى لـنظم                 

  .)البيئة (ISO 14001و ) إدارة اجلودة (ISO 9001اإلدارة مثل 
 ُعقدت حلقتا عمل إقليميتان لبناء القدرات يف جمال تطـوير وصـيانة             ،٢٠١٢ويف عام     - ٢٦

 املناهج الدراسية لتلكما احللقتني اللـتني انعقـدت كـل منـهما ملـدة ثالثـة                 وتستند. نظم البيانات 
الـذي نـشرته    “ دليل السالمة على الطرق لصناع القرار واألخـصائيني       : نظم البيانات ”أيام إىل   

ــة يف عــام    ــصحة العاملي ــرور   وعقــدت اإلدارة ال. )٢٠(٢٠١١منظمــة ال ــسالمة امل ــة ب ــة املعني وطني
تحــدة األمريكيــة، ووزارة النقــل بــة عــن وزارة النقــل يف الواليــات املالطــرق الرئيــسية، نيا علــى
وحـضر  . ٢٠١٢سـبتمرب   /أيلـول فييت نام، حلقـة عمـل يف منطقـة غـريب احملـيط اهلـادئ، يف                  يف

وإنفــاذ القــانون والــصحة ميثلــون  مــشاركا مــن قطاعــات النقــل ٦٠هــذه املناســبة مــا يزيــد عــن 
وُعقـدت يف املنطقـة   . ادي لدول آسيا واحمليط اهلـادئ بلدا من بلدان منتدى التعاون االقتص   ١٣

، شـاركت يف تنظيمهـا   ٢٠١٢نـوفمرب  /عمـل يف أديـس أبابـا، يف تـشرين الثـاين          األفريقية حلقـة    
ــي       ــا ومفوضــية االحتــاد األفريق ــة االقتــصادية ألفريقي ــصحة العامليــة  اللجن وشــارك . ومنظمــة ال

دا أفريقيــا ينتمــون إىل قطاعــات  بلــ٢٥ مــشاركا مــن ٦٠حلقــة العمــل هــذه مــا يزيــد عــن   يف
خمتلفــة، تــشمل النقــل والــصحة والــشرطة، واجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة ومــشاريع ممــرات 

وكانــت حلقــة العمــل هــذه واحــدة . النقــل، كمــا شــارك فيهــا ممثلــون ملنظمــات غــري حكوميــة
ــن ــة األ    مــ ــرق يف املنطقــ ــسالمة علــــى الطــ ــتني بالــ ــل املعنيــ ــودحلقــــيت العمــ ــة املعقــ تني فريقيــ
يــــا، تتزامنــــا مــــع االحتفــــال األول بيــــوم الــــسالمة علــــى الطــــرق يف أفريق كيمــــا معــــا بــــآن
أمــا حلقــة العمــل األخــرى املعقــودة حتــت شـــعار       . ٢٠١٢نــوفمرب  / الثــاين تــشرين  ١٨ يــوم 

ــوات ” ــو خط ــائز اخلمــس   حن ــق الرك ــة األفريقيــ لحتقي ــد الخط ــن أجــل   ة لعق ــل م ــسالمة لعم ال
الــسالمة  احلكومــات والوكــاالت املــسؤولة عــن ، فقــد حــضرها مــسؤولون مــن“الطــرق علــى
الطـرق يف أفريقيــا، مكلفـون بتحديــد وتنفيـذ االسـتراتيجيات اإلقليميــة والقطريـة املتعلقــة       علـى 

 بـسياسة النقـل يف أفريقيـا    وتوىل قيادة حلقة العمـل هـذه الربنـامج املعـين    . بالسالمة على الطرق  
  .جنوب الصحراء

ى الطرق يف العامل الـذي ترعـاه مؤسـسة بلـومربغ اخلرييـة،              يف إطار برنامج السالمة عل      - ٢٧
الواليـات املتحــدة  (عملـت الوحـدة الدوليــة لبحـوث اإلصـابات التابعــة جلامعـة جـونز هــوبكرت       

على تطـوير القـدرات وزيـادة التوعيـة بالـسالمة علـى الطـرق يف البلـدان املنخفـضة                    ) األمريكية
ــة   الــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخل، باســتخدام ط   رائــق متنوعــة تــشمل مجيــع جوانــب الوقاي

__________ 
  .www.who.int/entity/roadsafety/projects/manuals/data/en/index.html: متاح على املوقع الشبكي  )٢٠(  
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ــتعلم       مــن ــة وال اإلصــابة وتركــز علــى اتبــاع هنــج قــوي جيمــع الــصحة العامــة، واملبــادئ العلمي
ــن ــدخل       م ــدان املتوســطة ال ــدخل والبل ــضة ال ــدان املنخف ــة يف البل ــصلت . احلــاالت اإلفرادي وات

ني مـن خـالل      مـشارك  ٩٠٩ مشاركا من خالل حلقـات العمـل ومبـا جمموعـه             ٤٨١الوحدة بـ   
، كانــت الوحــدة قــد عقــدت حــوايل   ٢٠١٣أغــسطس /آبوحبلــول . مجيــع طرائــق التــدريب 

وإضــافة إىل ذلــك، طــورت الوحــدة برناجمــا جمانيــا للتــدريب بواســطة شــبكة . حلقــة عمــل ٢٠
حـوادث املـرور     صـابة يف  إلالوقايـة مـن ا    ”اإلنترنت ُيمنح املتـدرب يف ختامـه شـهادة، وعنوانـه            

ــبطتها  ــرق، وضـ ــدخل   علـــى الطـ ــطة الـ ــدان املتوسـ ــضة الـــدخل والبلـ ــدان املنخفـ  ،)٢١(“يف البلـ
  .تطبيقية عبارة عن دورة شاملة مؤلفة من سبعة مناذج وهو

  
  حتسني السالمة والتنقل على الطرق - ٢الركيزة   -باء   

بروتوكــول تقيــيم : ومهــا) iRAP(مت تطبيـق بروتوكــولَْي الربنــامج الــدويل لتقيـيم الطــرق     - ٢٨
ة على الطـرق، وبروتوكـول تـصنيف الـسالمة علـى الطـرق حبـسب نظـام النجـوم،                    خماطر السالم 

  ، أُجنـــــز أكــــــرب استقـــــصاء لبلـــــد مبفـــــرده، يف املكــــــسيك    ٢٠١٢ويف عـــــام  .  بلـــــداً ٨٠ يف
ــسريعة  ٤٥ ٠٠٠( ــومتر مــن الطــرق ال ــدأ يف عــام  ).  كيل :  أكــرب مــشروع عــرب وطــين  ٢٠١٣وب
”SENSoR “  حاليا تطبيـق هـدف ثـالث جنـوم          وجيري.  بلداً يف جنوب شرق أوروبا     ١٤يشمل 

وُيـــصَّنف مـــا يزيـــد   . ديش واهلنـــديف بـــنغال] لتـــصنيف الـــسالمة علـــى الطـــرق   [كحـــد أدىن 
جنمـة  : اهلياكل األساسية للطرق يف العامل بأدىن مستويات تـصنيف الـسالمة           املائة من  يف ٥٠ عن

ــدرجات    واحــدة أو ــسبة لــسالمة املــشاة أو ســائقي ال ــان بالن ــد جنمت ــة أو ال ــة اهلوائي راجات الناري
وشـهدت االبتكـارات الـيت ابُتـدعت خـالل الـسنة تطـوير منـوذج لتـصنيف                  . ركاب املركبات  أو

وجنـح الربنـامج الـدويل      . السالمة على الطرق القريبة من املدارس حبسب نظام التصنيف بـالنجوم          
الـصني   الل إنشاء برنامج تقييم الطـرق يف بتطوير زخم أوسع نطاقاً من خ) iRAP(لتقييم الطرق   

)ChinaRAP(       ــة ــستوى الوالي ــى م ــسريعة عل ــسؤولة عــن الطــرق ال ــسلطات امل ــع ال ، وبالعمــل م
) usRAP(الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف إطــار برنــامج تقيــيم الطــرق يف الواليــات املتحــدة    يف

، )٢٢()RAPCapacity(وباإلضــافة إىل ذلــك، يوجــد علــى شــبكة اإلنترنــت ملــف تثقيفــي بعنــوان 
ــدويل لتقيــيم الطــرق        يوضــح تفاصــيل   ــوذج احملــسن مــؤخرا للربنــامج ال ــتخدام النم ــة اس وكيفي

)iRAP( وتوجد أيضا منصة لعرض الربنامج على الشبكة، امسها ،)ViDA(.  

__________ 
  .http://tinyurl.com/qyzhukw: انظر املوقع الشبكي  )٢١(  
  .http://capacity.irap.org: متاح على املوقع الشبكي  )٢٢(  
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، انعقــد يف مكــسيكو ســييت الكــونغرس الــدويل املعــين  ٢٠١٢أكتــوبر /تــشرين األولويف   - ٢٩
). Walk21(قـــرن احلـــادي والعـــشرين    بالنقـــل املـــستدام ومـــؤمتر امليثـــاق الـــدويل للمـــشي يف ال     

 مشارك،  ١ ٠٠٠وحضره حوايل   . “خطوة يف طريق املستقبل   ”املوضوع الرئيسي للمؤمتر     وكان
وقــدمت عــدة عــروض عــن نتــائج البحــوث وتــدابري   . معظمهــم مــن األمــريكتني وآســيا وأوروبــا 

يع علـى النقـل     السياسات يف خمتلف املدن والبلـدان، وهـي توثـق اجلهـود املبذولـة يف سـبيل التـشج                  
ومن النقاط الرئيسية اليت أثريت خالل املناقشات احلاجة إىل تطوير أنظمة النقل            . املستدام واملشي 

  .العيش واملستوطنات اليت من شأهنا أن تعزز إقامة جمتمعات حملية تنعم بالصحة ومبستلزمات
 بالــسالمة وأنــشأ مركــز برنــامج االحتــاد الــدويل للطــرق، يف جنيــف فريــق خــرباء معــين  - ٣٠

علــى الطــرق، يــشمل مخــسة أفرقــة فرعيــة معنيــة مبواضــيع معينــة يف جمــاالت تــدقيق حــسابات     
ويعمـل  . السالمة على الطرق وبناء القـدرات ملعاجلـة الـسالمة علـى الطـرق علـى حنـو متكامـل                   

فجـوة  ”فريق اخلرباء على مجع املهنيني البارزين يف جمـال الطـرق معـاً، ويـساعد بـذلك يف سـد                     
ــة للــسالمة علــى الطــرق يف العــامل، وهــي موضــوع     “هيكليــة  مفترضــة يف االســتراتيجية احلالي

  تكـــــررت اإلشـــــارة عليـــــه خـــــالل مـــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة للتنميـــــة املـــــستدامة، املعقـــــود 
وأصــدر فريــق اخلــرباء النــشرة الــشاملة املعنونــة . ٢٠١٠دي جــانريو، الربازيــل يف عــام  يف ريــو

 الــيت أعــدها االحتــاد الــدويل يــسية للــسالمة علــى الطــرقاملبــادئ التوجيهيــة لوضــع خطــط رئ”
اء املــشورة العمليــة والناجعــة   والــيت هتــدف إىل إرشــاد ســلطات البلــديات وإســد  )٢٣(“للطــرق

الطـرق يف العـامل   بإحـصاءات  ”وهذه النـشرة مدعومـة     . لتحسني السالمة يف جمتمعاهتا احمللية     هلا
حـصاءات عبـارة عـن بيانـات عـن حـوادث        إل، وهـذه ا   )٢٤(“اليت أعدها االحتـاد الـدويل للطـرق       

ــد عــن           ــا يزي ــسية يف م ــصادر رئي ــن م ــا ســنويا م ــتم جتميعه ــى الطــرق ي ــرور عل ــد ٢٠٠امل . بل
ــد ــرور         طــور وق ــدة شــرطة امل ــات حاســوبية لفائ ــد براجمي ــدويل للطــرق يف اهلن ــاد ال ــرع االحت ف

  .تساعدهم يف مجع بيانات آنية يف موقع حادث املرور، وشرع يف اختبارها
ــسالمة        - ٣١ ــامل للـ ــروين شـ ــل إلكتـ ــع دليـ ــة لوضـ ــرق محلـ ــة للطـ ــة العامليـ وأطلقـــت الرابطـ
الطـــرق، بالتعـــاون مـــع منظمـــة الـــصحة العامليـــة ومنظمـــة التنميـــة والتعـــاون يف امليـــدان   علـــى

ــة األفريقـــي   ــذا الـــدليل اإللكتـــروين . االقتـــصادي والبنـــك الـــدويل ومـــصرف التنميـ   ويـــوفر هـ
)e-manual (  وباإلضـافة إىل ذلـك، نـشرت الرابطـة     . ة ووثائق مرجعية إرشادات سياساتية وتقني

__________ 
  .www.irfnet.ch: متاحة على املوقع الشبكي  )٢٣(  
 .املرجع نفسه  )٢٤(  
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ــصا ملهندســي الطــرق وا     ــصممة خصي ــة م ــادئ توجيهي ــسالمة    مب ــن أجــل حتــسني ال ــديرين م مل
  .)٢٥(اهلياكل األساسية للطرق يف
  

__________ 
  .www.piarc.orgاملبادئ التوجيهية متاحة جمانا على املوقع الشبكي   )٢٥(  
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  حتسني أمان املركبات - ٣ الركيزة   -جيم   
ــة اال      - ٣٢ ــة للجن ــداخلي التابع ــة النقــل ال ــسنوية للجن ــدورة ال ــا  اشــتملت ال ــصادية ألوروب قت

ــام   ــودة يف عـ ــن   ٢٠١٢املعقـ ــة بـ ــسياسات املتعلقـ ــاص بالـ ــزء خـ ــى جـ ــة ، علـ ــل الذكيـ . ظم النقـ
ــة     هــذا ولعــب ــنظم الذكي ــة نــشر هــذه ال ــوعي بأمهي وخــالل . اجلــزء دوراً أساســياً يف إذكــاء ال

الدورة، أطلقـت جلنـة النقـل الـداخلي احلزمـة االسـتراتيجية للجنـة االقتـصادية ألوروبـا املتعلقـة                     
وعقب اعتماد هذه احلزمة، حبـث العديـد مـن اهليئـات التابعـة للجنـة النقـل         . نظم النقل الذكية  ب

الــداخلي عــن ســبل لالســتفادة علــى أحــسن وجــه مــن مزايــا التكنولوجيــات الذكيــة املتــوافرة     
ملعنيـــة بنقـــل البـــضائع اخلطـــرة، واســـتمر العمـــل، يف إطـــار الفرقـــة العاملـــة ا. بـــصورة متزايـــدة

. دام نظـم النقـل الذكيـة يف حتـسني الـسالمة واألمـن يف نقـل البـضائع اخلطـرة             كيفية استخ  على
وخالل املائدة املستديرة الوزارية املعنية بنظم النقل الذكية، املعقودة على هامش املـؤمتر العـاملي             

ــا يف عــام      ــة، املعقــود يف فيين ــنظم النقــل الذكي ــة  ٢٠١٢التاســع عــشر املعــين ب ، واصــلت اللجن
روبـا تأييـدها للـدور الـذي ميكـن أن تلعبـه نظـم النقـل الذكيـة يف كفالـة حتـسني              االقتصادية ألو 

وقامـت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، كخطـوة مقبلـة            . سالمة التنقـل وكفاءتـه ومالءمتـه للبيئـة        
وضــعتها اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا واملتعلقــة بــنظم النقــل  صــوب تنفيــذ خارطــة الطريــق الــيت

 يف األســواق الناشــئة بالتعــاون  مــشتركة معنيــة بــنظم النقــل الذكيــةالذكيــة، بعقــد حلقــة عمــل
ــاد الــــدويل لالتــــصاالت، يف   مــــع ــراناالحتــ ــه /حزيــ ــة العمــــل  . ٢٠١٣يونيــ وركــــزت حلقــ
التهاء الـسائق يف الـسالمة علـى الطـرق، ودعـت االحتـاد الـدويل لالتـصاالت واللجنـة                      أثر على

ة مـن عـشر نقـاط الـيت اعتمـدها االجتمـاع،       االقتصادية ألوروبـا إىل متابعـة خطـة العمـل املؤلفـ           
وذلك بالتعاون مع احلكومات، وصناع القرار، واملـنظمني، واملنظمـات املعنيـة بوضـع املعـايري،                

  .والصناعة، واجملتمع املدين، واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة
عـاملي ليكـون     برنامج لتقييم الـسيارات اجلديـدة علـى الـصعيد ال           ٢٠١١وأطلق يف عام      - ٣٣

يارات اجلديـــدة، وللتـــشجيع مبثابـــة منـــهاج عمـــل للتعـــاون يف مـــا يتعلـــق بـــربامج تقيـــيم الـــس  
برامج مماثلة يف مجيـع منـاطق العـامل، وال سـيما يف مـا بـني البلـدان الـيت تتزايـد فيهـا                          وضع على

ــسيارات بــسرعة  ــدة نظامــا للتــصنيف حبــسب     . أعــداد ال ــسيارات اجلدي ــيم ال ــرامج تقي ــوفر ب وت
وم ميكن أن يـستخدم يف تـصنيف أداء املركبـات الـيت تعمـل مبحركـات مـن ناحيـة األمـان                       النج

وعقد االجتمـاع الـسنوي االفتتـاحي لـربامج         . بواسطة اختبارات تصادم جتريها جهات مستقلة     
، ٢٠١٢مـايو   /أيـار تقييم السيارات اجلديدة على الصعيد العاملي، يف مدينـة َملَقـا يف ماليزيـا يف                

واعتمــد . الــربامج الناشــطة التــسعة لتقيــيم الــسيارات اجلديــدة يف ســائر العــامل  وحــضرته مجيــع 
االجتماع إعالن َملَقا الذي أيد الركيزة اخلاصة بتحـسني أمـان املركبـات مـن الركـائز اخلمـس                   

ويؤيـد االجتمـاع الـسنوي لـربامج        . للخطة العاملية لعقد العمل من أجـل الـسالمة علـى الطـرق            
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ة علــى الــصعيد العــاملي أيــضا وضــع بــرامج لتقيــيم الــسيارات اجلديــدة  تقيــيم الــسيارات اجلديــد
ــة، ويف إطــار رابطــة أمــم جنــوب آســيا     يف وأجــرى برنــامج أمريكــا  ). آســيان(أمريكــا الالتيني

 طـــرازاً ٢٨اختبــارات لـــ   ) ٢٠١٠ الــذي باشـــر أعمالــه يف عــام   (الالتينيــة لتقيــيم الــسيارات    
 أن مـــستويات األمـــان يف العديـــد   ختبـــاراتوبينـــت نتـــائج اال . الـــسيارات لغايـــة اآلن  مـــن
ــدل عــ     مــن ــة مبع ــة، متخلف ــاً يف املنطق ــر مبيع ــسيارات األكث ــة   ال ــا احملقق شرين ســنة عــن نظرياهت
وُتعـزى األسـباب الرئيـسية هلـذا التـصنيف الـرديء حبـسب نظـام                . أوروبا وأمريكا الـشمالية    يف

ــة    ــاس هوائيــ ــود أكيــ ــدم وجــ ــالنجوم إىل عــ ــصنيف بــ ــسيارات التــ ــاب  حل[ يف الــ ــة الركــ مايــ
وقــــد أحــــرز . مواجهــــة الــــصدمات، وعــــدم متانــــة هيكــــل الــــسيارات يف  ]التــــصادم عنــــد
 حيـث حـصل عـدد مـن أنـواع الـسيارات علـى تـصنيف أربـع          ٢٠١١التقدم يف عـام      من شيء

ــاير /كــانون الثــاينويف . جنــوم، ومت إدخــال حتــسينات يف مقاعــد الــسالمة اخلاصــة باألطفــال    ين
لتقيــيم ) آســيان(ختبــارات للتــصادم أجريــت يف إطــار برنــامج     ، مت نــشر نتــائج أول ا ٢٠١٣

وتظهر النتائج إحراز تقدم مشجع حققـه نوعـان مـن الـسيارات حبـصوهلما               . السيارات اجلديدة 
ضـوح مـستويات منخفـضة مـن األمـان          على تصنيف مخس جنوم، ومـع ذلـك ال تـزال هنـاك بو             

ــسيارات الرائجــة   يف ــواع ال ــسنوي  . بعــض أن ــد االجتمــاع ال ــام وُعق ــيم  ٢٠١٣ لع ــربامج تقي  ل
 حيــث مت اعتمــاد ٢٠١٣مــايو /أيــارســيؤول، يف  الــسيارات اجلديــدة علــى الــصعيد العــاملي يف 

ودعــا هــذا اإلعــالن إىل إبــرام اتفــاق عــاملي يقــضي بــأن جتتــاز مجيــع ســيارات  . إعــالن ســيؤول
اصـة باختبـار    الركاب اجلديدة يف سائر أرجاء العـامل احلـد األدىن مـن معـايري األمـم املتحـدة اخل                  

، وشـجع علـى اعتمـاد       ) الصادران عن اللجنة االقتصادية ألوروبا     ٩٥ و   ٩٤املعياران  (التصادم  
ــة  ” ــة العامليــ ــة التقنيــ ــل      “ الالئحــ ــن التمايــ ــا مــ ــا ملنعهــ ــسيارة الكترونيــ ــت الــ ــة بتثبيــ اخلاصــ
)ESC( )٢٧()٩القاعدة التنظيمية رقم ( والئحة محاية املشاة )٢٦()٨التنظيمية رقم  القاعدة(.  
  

  تعزيز سالمة مستعملي الطرق - ٤الركيزة   -دال   
.  مـن املـشاة حيـاهتم علـى الطـرق يف العـامل             ٢٧٠ ٠٠٠يف كل عام يفقد ما يزيد عـن           - ٣٤

دليـل الـسالمة علـى الطـرق        : دليل السالمة للمـشاة   ” إصدار كتيب بعنوان     ٢٠١٣ومت يف عام    
 سلــسلة كتيبــات أصــدرهتا وهــذا الــدليل هــو األحــدث يف . )٢٨(“واألخــصائينيلــصناع القــرار 

ــسيارات و       ــدويل لل ــدويل واالحتــاد ال ــك ال ــة والبن ــصحة العاملي ــة ال ــسيارات  ”منظم مؤســسة ال
والشراكة العامليـة للـسالمة علـى الطـرق، الـيت نـشرت علـى مـدى الـسنوات الـست                     “ واجملتمع

__________ 
  .www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/gtr8.htmlانظر املوقع الشبكي   )٢٦(  
 .www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/gtr9.htmlوقع الشبكي انظر امل  )٢٧(  

 ./www.who.int/roadsafety/projects/manuals/pedestrian/en :متاح على املوقع الشبكي   )٢٨(  
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يـر  املاضية سلسلة من الكتيبات عن أفضل املمارسات، تغطـي قـضايا أساسـية نوقـشت يف التقر                
ويتنـاول  ). ٢٠٠٤(العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عـن حـوادث املـرور علـى الطـرق                 

 الـسرعة، وتعـاطي الكحـول       -هذا الدليل عوامل املخاطر الرئيسية اليت ُتعّرض املـشاة لإلصـابة            
 -وعـدم كفايـة الرؤيـة    . من قبل السائقني واملشاة وعـدم وجـود هياكـل أساسـية آمنـة للمـشاة         

  .اول التدخالت اجملدية يف احلد من تعرض املشاة لإلصابة والوفيات النامجة عنهاكما يتن
تعزيــز ”، أصــدرت منظمــة الــصحة العامليــة الــدليل املعنــون ٢٠١٣أغــسطس /آبويف   - ٣٥

. )٢٩(“املرشـد للبلـدان يف جمـايل املمارسـة واملـوارد     :  بالـسالمة علـى الطـرق     التشريعات اخلاصـة  
ريــق لــسن تــشريعات شــاملة خبــصوص عوامــل املخــاطر اخلمــسة  ويــوفر هــذا الــدليل خريطــة ط

ــيِّن لألخــصائيني وصــناع القــرار       ــة يف أعقــاب حــوادث املــرور، وُيب ــسلوك، والرعاي املتــصلة بال
الطرائق واملـوارد املتاحـة السـتخدامها يف سـن قـوانني أو تـشريعات جديـدة شـاملة، أو تعـديل                      

  . السالمة على الطرقالنافذ منها، يف إطار استراتيجية كلية لتحسني
ويواصـــل برنـــامج الـــسالمة علـــى الطـــرق يف العـــامل الـــذي ترعـــاه مؤســـسة بلـــومربغ    - ٣٦

 تقدمي الدعم لتنفيذ تدابري عملية للحد من الوفيات واإلصابات النامجة عن حـوادث              )٣٠(اخلريية
االحتــاد الروســي، والربازيــل، وتركيــا، والــصني،     :  بلــدان، هــي ١٠املــرور علــى الطــرق يف   

وتقــدم ســت منظمــات شــريكة . نــام، وكمبوديــا، وكينيــا، ومــصر واملكــسيك، واهلنــد فييــتو
اكة العامليـــة مـــن أجـــل الـــسالمة  رابطـــة الـــسفر الـــدويل اآلمـــن علـــى الطـــرق، والـــشر : هـــي(

الطــرق، وكليــة بلــومربغ للــصحة العامــة، التابعــة جلامعــة جــونز هــوبكرت، ومرفــق البنــك    علــى
، الـدعم للمنظمـات احلكوميـة      )عـامل ومنظمـة الـصحة العامليـة       الدويل للسالمة على الطـرق يف ال      

، مت إدخـال    ٢٠١٢ويف عـام    . وغري احلكومية داخل البلد لتمكينها من تنفيذ وتنـسيق األنـشطة          
هـــي الربازيـــل والـــصني وفييـــت نـــام وكينيـــا  (حتـــسينات علـــى التـــشريعات يف مخـــسة بلـــدان  

سلوك، وأُطلقــت محــالت مكثفــة  بالــخبــصوص عوامــل املخــاطر اخلمــسة املتــصلة  ) واملكــسيك
. مثانيــة بلــدان مــن البلــدان املــشمولة باملــشروع بغــرض تروجيهــا علــى الــصعيد االجتمــاعي     يف

ينات يف جمــاالت أحزمــة املقاعــد   وحتققــت يف العديــد مــن املواقــع املــشمولة باملــشروع حتــس      
سرعة ارتــداء اخلــوذات، واخنفــاض يف حــاالت قيــادة الــسيارات حتــت تــأثري الكحــول، والــ     أو

 لتبــادل )٣١(وأنــشأت منظمــة الــصحة العامليــة مكتبــة للحمــالت اإلعالميــة اجلماهرييــة . املفرطــة
 بلـدان مـن البلـدان املـشمولة         ٩ومت تعزيز اخلفارة الـشرطية علـى الطـرق يف           . أفضل املمارسات 

__________ 
 .www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/index.html :متاح على املوقع الشبكي  )٢٩(  

 .www.mikebloomberg.com/index.cfm?objectid=E4B3F799-C29C-7CA2-F02C7771E3A8BC50انظر املوقع الشبكي   )٣٠(  
 .www.youtube.com/playlist?list=PL9S6xGsoqIBWAhPnNtIDoxP3OcRYqaQa0انظر املوقع الشبكي   )٣١(  
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 مـــن أفـــراد شـــرطة املـــرور يف التـــدريب اهلـــادف ٦ ٠٠٠باملـــشروع، وشـــارك مـــا يزيـــد عـــن 
، نشرت الوحـدة الدوليـة      ٢٠١٢أبريل  /نيسانويف  . اهتم يف جمال إنفاذ األنظمة    حتسني مهار  إىل

 للوقايـة مـن اإلصـابات النامجـة         لبحوث اإلصـابات التابعـة جلامعـة جـونز هـوبكرت عـددا خاصـا              
: عبء اإلصابات النامجة عن حوادث املـرور علـى الـصحة العامـة            ”حوادث املرور بعنوان     عن

 مقالــة ١١، يتــضمن “متوســطة الــدخل الــدخل إىلنخفــضة تقيــيم مــستمد مــن عــشرة بلــدان م
ــدان        ــى الطــرق يف البل ــسالمة عل ــشروع ال ــاونون يف م ــدادها شــركاء متع ــة اشــترك يف إع علمي

  .)٣٢(املشمولة باملشروع
 ٢٠١٢ى الطــرق أنــشطتها يف عــام  وركــزت الــشراكة العامليــة مــن أجــل الــسالمة علــ    - ٣٧
به االحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر واهلـالل          بناء ودعم العمل اإلنساين الذي يقوم        على

ــأ      ــة الت ــن قابلي ــدعوة إىل احلــد م ــن خــالل ال ــرور   األمحــر، وذلــك م ــن حــوادث امل ــة م ثر والوقاي
وواصـلت الـشراكة تطبيـق أفـضل        . الطرق وتوفري استجابة فعالة يف أعقاب حوادث املرور        على

الـسالمة   الوكاالت الرئيسية املسؤولة عن   ت   بلداً، مع التركيز على بناء قدرا      ٣٥املمارسات يف   
على الطـرق، وقـدرات شـرطة املـرور، والعمـل مـع الـشركاء واألعـضاء ملواءمـة وزيـادة جهـود                       
توفري السالمة على الطرق يف إطار ِعقْد العمل، وتبادل املعـارف مـن خـالل احللقـات الدراسـية                 

تــشرين  بــانكوك يف  املعقــودة يفنوية اخلامــسة آلســيا،وســلطت احللقــة الدراســية الــس. اإلقليميــة
م يف التـــرويج لقواعـــد الـــسالمة ، الـــضوء علـــى دور وســـائل اإلعـــال)٣٣(٢٠١٢نـــوفمرب /الثــاين 
اجلمعيـات الوطنيـة     للسالمة علـى الطـرق باالشـتراك مـع    الطرق، وأطلقت مشروع الدعوة    على

جمــال  ية يفللــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر وذلــك باســتخدام اإلطــار االســتراتيجي للدبلوماســ 
العمل اإلنساين الذي يرعـاه االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، وإدارة                     

  .برنامج املنح املخصصة للسالمة على الطرق، نيابة عن مؤسسة بلومربغ اخلريية
ت نــام، يــوتأسيــساً علــى اخلــربة املكتــسبة مــن برنــامج نــاجح الرتــداء اخلــوذات يف في     - ٣٨

ــة   )٣٤(سة الوقايــة مــن اإلصــابات يف آســيا أطلقــت مؤســ  بالتعــاون مــع شــركائها املبــادرة العاملي
للتحصني بارتداء اخلوذات، يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، وهي تشجع علـى إجـراء تغـيري          
ــد مــن ســائقي        ــداء املزي ــيت مــن شــأهنا أن تفــضي إىل ارت ــرارات االســتثمار ال ــسياسات وق يف ال

ــة لل  ــدراجات الناري ــستدامة  ال ــصورة م ــداء   . خــوذات ب ــا للتحــصني بارت ــادرة كمبودي وأدَّت مب
ارتـداء اخلـوذات واجـب علـى كـل راكـب            ”اخلوذات، إىل بذل جهـود إلصـدار بيـان بعنـوان            

__________ 
 .http://www.tandfonline.com/toc/gcpi20/13/sup1انظر املوقع الشبكي   )٣٢(  

 .http://www.grspasia.org/index.php?p=arc12انظر املوقع الشبكي   )٣٣(  

  .http://www.asiainjury.org: انظر املوقع الشبكي  )٣٤(  
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ينـاير  /كـانون الثـاين  ومت تقدمي هذا البيان إىل وزيـر النقـل يف   . “اجة نارية، مبن فيهم األطفال    رد
ــة علــــ  ٢٠١٣ ــة املوافقــ ــدة احلكومــ ــا ، ملناشــ ــشروع قــ ــوذات   ى مــ ــداء اخلــ ــضي بارتــ نون يقــ

الركاب، والسياسة الوطنيـة للـسالمة علـى الطـرق وخطـة العمـل ملـدة عـشر سـنوات،                     قبل من
ــداء اخلــوذات     ــثالث ســنوات الرت ــة  ٢٠١٣مــارس /آذارويف . وخطــة العمــل ل ، قامــت املنظم

  . املذكور، بإعادة إصدار البيانالدولية للمعوقني والتحالف من أجل السالمة على الطرق
وتنفيـذ   بتـصميم  عـىن ، وهـي منظمـة غـري حكوميـة تُ    “Amendأمنـد   ”وتواصل منظمـة      - ٣٩

وتقييم برامج الوقايـة مـن اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث املـرور يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء                       
الكربى، والتـشجيع علـى تزويـد احلقائـب املدرسـية بلـصاقات عاكـسة للنـور لتحـسني سـالمة                     

عمليــات تــدقيق حــسابات الــسالمة    وأجــرت املنظمــة أيــضا   . علــى الطــرق األطفــال املــشاة  
ــى ــدارس، حيــث يكــون        عل ــوال خاصــة باهلياكــل األساســية احمليطــة بامل الطــرق واقترحــت حل

ــر  ــا للخطـ ــة فيهـ ــال عرضـ ــا . األطفـ ــة بأعمـ ــوم املنظمـ ــدريب، وتيـــسري  وتقـ ــها التـ ل أخـــرى منـ
خبـوذات، فـضال    ) التاكـسي (ألجـرة   التراخيص، وتزويد سائقي الدراجات الناريـة املعـدة ل         منح

  .ا السالمة على الطرق يف املنطقةعن القيام جبهود الدعوة لتحسني استجابة احلكومة لقضاي
  

  تدابري املتخذة يف أعقاب احلوادثال - ٥الركيزة   -هاء   
يتمثل هدف التحالف العاملي مـن أجـل رعايـة املـصابني الـذي أطلقتـه منظمـة الـصحة                      - ٤٠

، يف توفري التوجيه والدعم للحكومـات كيمـا حتـسن إىل حـد كـبري       ٢٠١٣مايو  /يارأالعاملية يف   
رعاية املصابني على حنو مستدام وميسور من خالل توفري اخلدمات األساسـية بـصورة منهجيـة              

ــسية    ــصدمة النفـ ــن الـ ــالج مـ ــون . للعـ ــي أن تكـ ــة ألي مـــصاب    وينبغـ ــدمات متاحـ ــذه اخلـ  هـ
وتتمثـل غاياتـه يف التـشجيع       . درته على الـدفع   بصرف النظر عن خصائصه الشخصية أو ق       كان

على إدخال حتسينات يف العناية بالصدمات النفسية، مـن خـالل تعزيـز عمليـة ختطـيط وتطـوير                   
ورصد نظم العناية بالصدمات النفـسية علـى املـستوى القطـري، والتـشجيع علـى اتبـاع أفـضل                    

حتــسينات يف تقــدمي املمارســات وإجــراء تغــيريات علــى مــستوى الــسياسات مــن أجــل إدخــال   
  .اية للمصابني على صعيد املنظومةالرع
ــام        - ٤١ ــامل، لع ــى الطــرق يف الع ــسالمة عل ــة ال ــق حبال ــر املتعل ــذي ٢٠١٣وكــشف التقري  ال

 لـديها رقـم هـاتف وطـين للنجـدة            بلـداً  ١١١أصدرته منظمـة الـصحة العامليـة، النقـاب عـن أن             
وليـة قبـل الـدخول إىل املستـشفى؛         حاالت الطوارئ من أجل احلـصول علـى اإلسـعافات األ           يف
.  بلـــدا لـــديها أرقـــام هاتفيـــة متعـــددة٤٢بلـــدان لـــديها رقـــم هـــاتف جهـــوي واحـــد، و  ٩ و

وهنـاك  .  رقم هاتفي خمتلف للنجدة يف حاالت الطوارئ       ١٠٠اجملموع، هناك ما يزيد عن       ويف
عـالوة  و.  بلدا ال يوجد لديها رقم هاتف وطـين للنجـدة يف حـاالت الطـوارئ          ٤٠ما يزيد عن    
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على ذلك، ومع زيادة العوملة والسفر الدويل، جيد العديد من الناس أنفسهم يف جهات مقـصد                
وحيــول هــذا األمــر . ت الطــوارئأجنبيــة ال يعرفــون فيهــا الــرقم احمللــي لطلــب النجــدة يف حــاال

ــا        دون ــرورية إلنقـ ــون ضـ ــا تكـ ــاً مـ ــيت غالبـ ــة الـ ــدمات احليويـ ــى اخلـ ــصول علـ . ذ األرواحاحلـ
الطــوارئ أن يــساعد إىل حــد كــبري   رقــم عــاملي لطلــب النجــدة يف حــاالت  إنــشاء شــأن ومــن
  .حاالت الطوارئ يف الوقت املناسبتوفري الرعاية يف  يف
الطبيـة ومنظمـة    “نـسيت ال”وأطلقت مدرسة لندن للصحة والطب االسـتوائي، وجملـة            - ٤٢

 “Trauma Promise  النفــسيةالوعــد بالعنايــة يف حالــة الــصدمة”الــصحة العامليــة مبــادرة باســم 
هتدف إىل تعزيز استخدام األدوية اجلنيسة الرخيصة الثمن لتقليل حاالت الرتيف لـدى املرضـى         

  .يؤدي بالتايل إىل إنقاذ األرواحاملصابني إصابات بالغة، مما 
الطرق،  علىويف إطار اجلهود اجلارية حاليا لدعم أهداف ِعقْد العمل من أجل السالمة               - ٤٣

احلكوميـة املعنيــة   ب حــوادث املـرور، أُطلـق التحــالف العـاملي للمنظمـات غــري    وال سـيما يف أعقـا  
، اسـتجابة لطلبـات     )٣٥(، بدعم من منظمـة الـصحة العامليـة        ٢٠١٢بالسالمة على الطرق، يف عام      
إطاره تبـادل أفـضل املمارسـات        يف سائر العامل إلنشاء منتدى يتم    من املنظمات غري احلكومية يف      

وحقــوق ضــحايا اإلصــابات النامجــة     لتعزيــز الــسالمة علــى الطــرق    والــدعوة بــصورة مجاعيــة  
 عـــضوا فعـــاالً ١٦٠ يزيـــد عـــن  ويـــضم التحـــالف يف عـــضويته اآلن مـــا.حـــوادث املـــرور عـــن
وقام التحـالف بعقـد االجتمـاع العـاملي الثالـث للمنظمـات غـري احلكوميـة           . بلداً أو أكثر   ٩٠ من

ــى الطــرق وملــ     ــسالمة عل ــز ال ــدعوة لتعزي ــة بال ــا،   املعني ساعدة ضــحايا حــوادث الطــرق، يف تركي
  .حكومية  منظمة غري٧٠، وشارك فيه ممثلون من ٢٠١٣أبريل /نيسان يف
  

  الدعوة  -خامسا  
الـيت أُنـشئت    “ د العمـل مـن أجـل الـسالمة علـى الطـرق            قْأصدقاء عِ ”ال تزال جمموعة      - ٤٤
 بلـدا عـضوا   ٢٢مـن وزارات الـصحة والنقـل يف    حكـوميني  ، واليت تضم ممـثلني     ٢٠٠٩عام   يف

وبــدعوة . )٣٦(دقْــشــكل جــدول األعمــال الــسياسي للِعفعليــا ومخــس وكــاالت دوليــة، ترســم 
 اجتماعــاً“ دقْــأصــدقاء الِع”حكومــة الــسويد ومنظمــة الــصحة العامليــة، عقــدت جمموعــة    مــن
. لـة ب الستعراض التقـدم احملـرز وللنظـر يف اخلطـوات املق           ٢٠١٣يونيه  /حزيرانستوكهومل يف    يف

 يف أهــداف التنميــة الــسالمة علــى الطــرقجتمــاع مناقــشات حــول إدمــاج موضــوع  وختلــل اال

__________ 
 ./www.roadsafetyngos.org: انظر املوقع الشبكي  )٣٥(  

  .www/.who.int/roadsafety/decade_of_action/friends/enانظر املوقع الشبكي   )٣٦(  
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، وخطـط متويـل   لـسالمة علـى الطـرق   ع مؤشـرات وغايـات عامليـة ل       ضـ املستدامة للمـستقبل، وو   
  .د العمل من أجل السالمة على الطرققْمبتكرة لدعم تنفيذ اخلطة العاملية لِع

ــري مايكــل ا       - ٤٥ ــدم جــوائز األم ــام، ُتق ــة لويف كــل ع ــرق  لدولي ــى الط  اعترافــا لــسالمة عل
. الـــسالمة علـــى الطـــرقباإلجنــازات واالبتكـــارات األكثـــر تفوقــا الـــيت مـــن شـــأهنا أن حتــّسن    

، ُمنحــت ٢٠١٢، حــصلت ســت منظمــات علــى اجلــوائز الدوليــة، ويف عــام  ٢٠١٣ عــام ويف
  .)٣٧(اجلوائز لثماين منظمات

ألفـالم الـسينمائية عـن الـسالمة        ، ُعقـد يف بـاريس مهرجـان ا        ٢٠١٣أبريـل   /نيسانويف    - ٤٦
مؤسـسة الـسيارات   ” الـذي نظمتـه مؤسـسة ليـزر الدوليـة بـدعم مـن             )٣٨(على الطرق يف العـامل    

وكان الغرض مـن مهرجـان األفـالم الـسينمائية املقارنـة بـني أفـالم                . وشركاء آخرين “ واجملتمع
كـا الـشمالية ونـشر      السالمة على الطـرق، مـن أفريقيـا وآسـيا وأوروبـا وأمريكـا الالتينيـة وأمري                

ــل      ــد العمـ ــذ عقـ ــسهيل تنفيـ ــل تـ ــن أجـ ــالم مـ ــك األفـ ــرق   تلـ ــى الطـ ــسالمة علـ ــل الـ ــن أجـ .  مـ
الرئيـسية وسـالمة   املخـاطر   املهرجان أيضا التباع أفضل املمارسات فيمـا يتعلـق بعوامـل             وروج

ــة       ــث التكلف ــن حي ــدة للطــرق م ــة اهلياكــل األساســية اجلدي ــشاة وفعالي واشــتمل املهرجــان  . امل
أفــالم مــن إنتــاج الــشباب؛ واحلمــالت واإلعالنــات املتعلقــة  : ، هــي للجــوائزســت فئــات علــى

بالسالمة على الطرق؛ وتثقيف وتدريب السائقني؛ والتكنولوجيات اجلديدة؛ والوقاية يف جمـال            
  .السالمة على الطرق؛ والتغطية اإلعالمية

 الربيعـي   سـبة علـى هـامش اجتماعـه       ، عقـد البنـك الـدويل منا       ٢٠١٣أبريل  /نيسانويف    - ٤٧
ــة يف       مت االضــطالع بأنــشطة نظــم الــسالمة    التركيــز فيهــا علــى دور املنظمــات غــري احلكومي

ســطة الــدخل خــالل عقــد العمــل     الطــرق يف البلــدان املنخفــضة الــدخل والبلــدان املتو     علــى
وخالل هذا االجتماع، جرى حبث فرص إقامة تعـاون مـشترك           . السالمة على الطرق   أجل من

  .مساعدة يف تنفيذ برامج السالمة على الطرقمع مصارف التنمية لل
مبـــادرة “ جعـــل الطـــرق آمنـــة”طلقـــت محلـــة أَ، ٢٠١٢ديـــسمرب /كـــانون األولويف   - ٤٨
 هتـدف إىل إدراج موضـوع الـسالمة علـى الطـرق             )٣٩(“منة واملستدامة آلالطرق ا ”عنوان   حتت

رابـع للجنـة املعنيـة     وأعقب هـذه املبـادرة صـدور التقريـر ال         . ٢٠١٥يف خطة التنمية ملا بعد عام       
خطـــــة : الطـــــرق اآلمنـــــة للجميـــــعتـــــوفري ”بالـــــسالمة علـــــى الطـــــرق يف العـــــامل املعنـــــون 

__________ 
  .www.roadsafetyawards.com/international/default.aspxانظر املوقع الشبكي   )٣٧(  
  ./www.roadsafetyfilm.org/index.php/en انظر املوقع الشبكي  )٣٨(  
  .www.fiafoundation.org/publications/Documents/Sustainable_Transport_Goal_report.pdfمتاح على املوقع الشبكي   )٣٩(  



A/68/368
 

26/33 13-46816 
 

، الـذي حيـث أيـضا علـى إدمـاج الـسالمة             )٤٠(“ مـن أجـل الـصحة والتنميـة        ٢٠١٥ عام بعد ما
  .على الطرق يف عداد أهداف التنمية املستدامة للمستقبل

االحتاد  مارسات على الصعيد العاملي، شرع   وأفضل امل واستنادا إىل األدلة العلمية القائمة        - ٤٩
وسـتحدد  . ٢٠١٥ عـام  بعـد  لتحضري خلطـة التنميـة ملـا      الدويل للسيارات بدراسة عاملية يف سبيل ا      

الدراسة وتسلط الضوء على التدخالت واألعمال والسياسات ذات الصلة املتخذة علـى الـصعيد              
حتقيـق الغايـات املرجـوة مـن بـرامج            أن تـساهم يف    ، عنـد توسـيع نطاقهـا،      اإلقليمي اليت ُيتوقع هلـا    

السالمة على الطرق يف العامل وأن تـوفر معلومـات تـدعم جهـود الـسالمة علـى الطـرق، املبذولـة          
  .على الصعيدين الدويل واجملتمعي لتلبية غايات وأهداف عقد العمل

شـــباب ”منـــت شـــبكة الـــشباب العامليـــة مـــن أجـــل الـــسالمة علـــى الطـــرق         وقـــد   - ٥٠
ا أصـبحت تـضم ممـثلني ألكثـر          لدرجـة أهنـ    “YOURS -السالمة على الطـرق، يـورز        أجل من

يس مجعيــات شــبابية إقليميــة    تأســ ) يــورز (ويــّسرت شــبكة الــشباب العامليــة     . بلــدا  ٨٠مــن  
السالمة على الطرق يف الـشرق األوسـط، وأفريقيـا وأوروبـا، بالتعـاون مـع شـركائها                   أجل من

جمموعــة ”) يــورز(الــشباب مــن الطــرق اآلمنــة، نــشرت شــبكة وبغيــة زيــادة اســتفادة . احمللــيني
بـدعم تقـين مـن مراكـز الواليـات املتحـدة            زودة  املـ  )٤١(“الـسالمة علـى الطـرق     الـشباب و   عمل

ــة     ــصحة العامليـ ــة الـ ــها ومنظمـ ــة منـ ــراض والوقايـ ــة األمـ ــذه  . ملراقبـ ــل هـ ــة العمـ ــرب جمموعـ   وُتعتـ
)Action kit ( ن لتـدريب الـشباب الوثيقـة الرئيـسية الـيت       طريقة تفاعلية بـني األقـرا  مستخِدَتاليت

ومت االضـطالع بأنـشطة     . التدريبيـة لتطـوير قـدرات الـشباب       ) يورز(ُتستخدم يف أنشطة شبكة     
  .تدريبية من هذا القبيل يف كل من بليز وكينيا وسانت لوسيا وُعمان

لطـرق  واضطلعت اللجنة االقتـصادية ألوروبـا بأنـشطة لزيـادة التوعيـة بالـسالمة علـى ا                  - ٥١
 كان يف مجلتها محلة التـرويج للـسالمة علـى الطـرق الـيت شـارك فيهـا                   ،وضحايا حوادث املرور  

ــسلة، واالحتــاد األورويب لكــرة الــسلة،     ــدويل لكــرة ال ــا،  االحتــاد ال ــة االقتــصادية ألوروب واللجن
ــا  الــــيت جــــرت٢٠١١إشــــراف مباريــــات كــــرة الــــسلة األوروبيــــة لعــــام   حتــــت  يف ليتوانيــ

ة ألوروبــــا أيــــضا بإزاحــــة الــــستار وقامــــت اللجنــــة االقتــــصادي. ٢٠١١ســــبتمرب /أيلــــول يف
يف شـانيا، اليونـان،     “ كريـستو بولينتـاس   ”د أُقـيم يف حديقـة       قْـ تـذكاري مكـرس للعِ     بنص عن
، وجاء مببادرة من رابطـة تقـدمي الـدعم ألسـر ضـحايا حـوادث       ٢٠١١نوفمرب  / الثاين تشرين يف

  .على الطرق والتضامن معهااملرور 

__________ 
  .www.makeroadssafe.org/publications/Pages/homepage.aspxمتاح على املوقع الشبكي   )٤٠(  
  .www.youforroadsafety.org/activities/capacity_development/publicationsمتاح على املوقع الشبكي   )٤١(  
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د األنشطة الرئيسية اليت يضطلع هبا برنـامج الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل الـذي                   وأح  - ٥٢
وســائل اإلعــالم مبجــال الــسالمة    ترعــاه مؤســسة بلــومربغ اخلرييــة يتمثــل يف زيــادة اهتمــام       

ــى ــه    عل ــشاركة في ــشرة امل ــدان الع ــولويف . الطــرق يف البل ــبتمرب /أيل ــة ، أُقيمــت ح٢٠١٢س لق
 بلدا، قبل انعقاد املؤمتر العـاملي احلـادي         ١١فائدة صحفيني من    ملدة يومني ونصف اليوم ل     عمل

عــشر املعــين بالوقايــة مــن اإلصــابات وتعزيــز الــسالمة، يف ويلنغتــون، وذلــك مــن أجــل إطــالع  
الــسالمة علــى الطــرق ودعــم عملــهم علــى القــضايا واالجتاهــات الرئيــسية يف جمــال الــصحفيني 

ومثّــل مــشاركون . مة علــى الطــرقبقــضايا الــسالصــياغة وإعــداد املــواد الــصحفية املتعلقــة   يف
ــا، ومـــصر،     مـــن ــا، وكينيـ ــام، وكمبوديـ ــا، وفييـــت نـ ــنغالديش، والـــصني، وغانـ الربازيـــل، وبـ

ــن صــحف و       ــارزة م ــة ب ــائل إعــالم وطني ــد وس ــدا، واهلن ــا صــحيفة    إونيوزيلن ــا فيه ــات، مب ذاع
د، ووكالـة   يف اهلنـ  “ اتـاميز أوف إنـدي    ”و  “ بنـوم بنـه بوسـت     ”وصـحيفة   “ سـاو بـاولو    فوهلا”
وعمل موظفون من منظمة الـصحة العامليـة وكليـة بلـومربغ للـصحة العامـة        . “أنباء فييت نام  ”

وعقـدت  . ، بـصفة خـرباء مواضـيع      )نيوزيلنـدا (التابعة جلامعـة جـونز هـوبكرت، وجامعـة أوتـاغو            
  . بلدان٩منظمة الصحة العاملية فيما بعد دروات تدريبية للصحفيني يف 

د العمـل   قْ على إشهار عِ    معاً لفرنسا ومقاطعة كويبك الكندية العم    وتواصل بلجيكا و    - ٥٣
وقامـت  . طار كل ركيزة من ركائزه، يف البلدان الناطقة بالفرنـسية إطلع هبا، يف   ضواألنشطة امل 

ــول    ــؤمتر حـ ــيم مـ ــشباب و”بتنظـ ــرق  الـ ــى الطـ ــسالمة علـ ــشرين  “ الـ ــسا، يف تـ ــون، فرنـ  يف ليـ
ت املوافقــة خــالل املــؤمتر علــى نــص بيــان  ومتــ.  مــشاركا١٥٠، حــضره ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

يشجع على تعبئة اجلهود يف البلـدان الناطقـة بالفرنـسية لتحـسني الـسالمة علـى الطـرق، ووقّـع                     
البيان الوزير البلجيكي املسؤول عن السالمة على الطرق، وممثلو رابطات الشباب من تـونس،              

  .جتماع ممثل كل من بنن وتوغوواجلزائر، والسنغال، وفرنسا، والنيجر، ووقّعه بعد فض اال
ــان    - ٥٤ ــسالمة    ،)اململكــة املتحــدة (وتقــوم صــحيفة الغاردي  بفــضل منحــة مــن صــندوق ال
ة العامليــة يف تقــدمي عــدد أكــرب    الطــرق، باســتخدام صــفحتها الــشبكية اخلاصــة بالتنميــ      علــى
ذلـك  التقارير الصحفية عن أنشطة السالمة على الطرق املضطلع هبا خـالل عقـد العمـل، و                من

  .)٤٢(“السالمة على الطرق يف العاملتسليط الضوء على ”من خالل مبادرة 
وقدم االحتاد الدويل للسيارات من خالل برناجمه اخلاص بالسالمة على الطـرق، الـذي                - ٥٥

واشــتملت هــذه . متولــه مؤســسة الــسيارات واجملتمــع، الــدعم للمبــادرات املعنيــة بــسالمة املــشاة
فية باالقتران مع أنشطة لتوعية األطفال ووسـائل اإلعـالم واجلمهـور            املبادرات على أنشطة تثقي   

  . بلدا يف أحناء العامل٢٢ ناديا املوجودة يف ٢٦يف النوادي األعضاء يف االحتاد البالغ عددها 
__________ 

  .www.guardian.co.uk/global-development/series/global-road-safety-in-focus انظر املوقع الشبكي  )٤٢(  
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  رصد العقد/مجع البيانات وإجراء البحوث  -سادسا  
: ٢٠١٣رق يف العـامل، لعـام   السالمة على الطالتقرير املتعلق حبالة ” نشر ٢٠١٣مت يف     - ٥٦

الـسالمة  ، إضافة إىل نشر صحائف وقائع إقليميـة تـسلط الـضوء علـى حالـة                 “دعم عقد العمل  
ــى  ــة        عل ــصحة العاملي ــا منظمــة ال ــل فيه ــست الــيت تعم ــاطق ال ــرق يف مجيــع املن ، فــضال )٤٣(الط
  .رسوم بيانية تعريفية تلخص اجلوانب الرئيسية للتقرير نشر عن
مة على الطرق يف العامل التابع للبنك الدويل، سعيا منه لـدعم اجلهـود              وقام مرفق السال    - ٥٧

 -الراميــة لتحــسني نوعيــة بيانــات الــسالمة علــى الطــرق، بتمويــل إنــشاء املرصــد األيــربي           
األمريكــي املعــين بالــسالمة علــى الطــرق، ليــساعد يف هيكلــة وتنــسيق الطريقــة الــيت جتمــع فيهــا  

وتـوفر  . علـى الطـرق، والتبليـغ عنـها       املـرور   ت املتعلقـة حبـوادث      بلدان أمريكا الالتينيـة املعلومـا     
 بني منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي      ٢٠١٢مارس  /الشراكة اليت أُقيمت يف آذار    

 املـــرور ثومنتـــدى النقـــل الـــدويل مـــن خـــالل قاعـــدة بياناتـــه الدوليـــة للنقـــل الـــربي وحـــواد 
يـة للبلـدان األمريكيـة، ومؤسـسة تنميـة األنـديز،            الطـرق، والبنـك الـدويل، ومـصرف التنم         على

ــربي   ٢٢ووزارة النقــل اإلســبانية، و   ــة، واملرصــد األي ــدا مــن أمريكــا الالتيني  األمريكــي، -  بل
يف ســعيها لبلــوغ املعــايري الدوليــة إلدارة نظــم البيانــات تــسترشد بــه منوذجــا للمنــاطق األخــرى 
  .املتعلقة بالسالمة على الطرق

ق الدويل املعين جبمع وحتليل بيانات السالمة على الطرق تقريره الـسنوي            وأصدر الفري   - ٥٨
ويتكــون هــذا الفريــق الــدويل، بوصــفه فريقــا عــامال دائمــا وتابعــا للمركــز     . )٤٤(٢٠١٣لعــام 

املــشترك لبحــوث النقــل التــابع ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومنتــدى النقــل   
المة علـى الطـرق ومعاهـد حبـوث، وإدارات النقـل، ومنظمـات           الدويل، من خرباء بشؤون الـس     

أخـرى مـن بلـدان أعـضاء        وجهـات   صـناعة الـسيارات ورابطـات       شـركات   دولية، وجامعات و  
وتتمثـل أهدافـه الرئيـسية    . يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو غري أعـضاء فيهـا      

.  املتعلقــة بالــسالمة علــى الطــرق وحتليلــها يف اإلســهام يف التعــاون الــدويل علــى مجــع البيانــات  
ــام    ــسنوي لعـ ــر الـ ــدم التقريـ ــن   ٢٠١٣ويقـ ــة عـ ــة عامـ ــرق    حملـ ــى الطـ ــسالمة علـ ــرات الـ مؤشـ

ــة لعــام  ٣٧ يف ٢٠١١ عــام يف ــدا، وبيانــات أولي ــدان،  ٢٠١٢ بل  وتقــارير مفــصلة حبــسب البل
  . االستراتيجيات املعمول هبا والغايات يف جمال السالمة على الطرقيصفو

__________ 
  .www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/en/index.htmlانظر املوقع الشبكي   )٤٣(  
  .http://internationaltransportforum.org/irtadpublic/index.htmlمتاح على املوقع الشبكي   )٤٤(  
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مؤشــر األداء يف جمــال  عــن ونــشر اجمللــس األورويب لــسالمة النقــل تقريــره الــسنوي        - ٥٩
تقريـر أداة لـصنع الـسياسات      لوُيعـد هـذا ا    . ٢٠١٣يونيـه   /حزيران، يف   )٤٥(السالمة على الطرق  

تساعد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب على حتسني السالمة على الطرق من خالل مقارنـة               
املساعدة يف حتديـد أفـضل املمارسـات يف املنطقـة األوروبيـة، واجتـذاب       أداء الدول األعضاء، و   

ددة بـشأن اإلجـراءات الـيت ميكـن         ويقـدم أيـضا توصـيات حمـ       . االهتمام السياسي هبذا املوضـوع    
  .تتخذها الدول األعضاء أن
ــاء        - ٦٠ ــدعم لبن وتواصــل شــبكة حبــوث اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث الطــرق تقــدمي ال

ــدان امل ــدخل علــى إجــراء حبــوث    قــدرات البل ــدان املتوســطة ال ــدخل والبل وقــدمت . نخفــضة ال
 بلــدا خمتلفــا، مــن خــالل حلقــات العمــل   ٣٥ شخــصا مــن ٩٢الــشبكة املــساعدة ملــا جمموعــه  

ونظمـت  . اإلقليمية اليت عقدهتا يف جنوب أمريكا، وجنوب شرق آسيا، وآسيا واحمليط اهلـادئ            
فيهــا حماضــرون مــن مؤســسات مــشهورة أيــضا حلقــات دراســية علــى شــبكة اإلنترنــت شــارك 

ني يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق ومــزودة بأحــدث وســائل االتــصال الــيت متكّــن األفــراد العــامل
. البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسـطة الـدخل االتـصال بـسهولة باملـشاركني باحللقـة                 يف

ــادل لأل    ــة إجــراء تب ــشبكة لألوســاط األكادميي ــّسرت ال ــد  فكــار واخلــربا وي ت مــن خــالل العدي
وتشجع الشبكة أيـضا علـى إجـراء مناقـشات          . مناهج العمل مثل جمالهتا اإلخبارية الفصلية      من

وتبادل لألفكار يف جمال الوقاية من اإلصابات النامجـة عـن حـوادث املـرور، مـن خـالل منـاهج         
ــل   ــشبكة  ”عمــل مث ــى ال ــدى املباشــر عل ــى شــبكيت    “ املنت ووصــالت التواصــل االجتمــاعي عل

ــ” ــا، وقــــدمت الــــشبكة الــــدعم املــــايل للمــــس . “تــــويتر”و “ سبوكفيــ تفيدين مــــن برناجمهــ
نشر عشرة مقاالت صحفية متت مراجعتها من قبل األقـران تـشمل نتـائج الدراسـة             إىل أدى مما

اسـتخدام سـائقي الـدراجات الناريـة        ”الشاملة لعدة بلـدان الـيت أجرهتـا الـشبكة، وهـي بعنـوان               
ة دراسـة متعـدد  : ن املنخفـضة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل      خوذات غـري نظاميـة يف البلـدا       

  .“جملة الوقاية من اإلصابات”يف يت ُنشرت ل، وا“املراكز
  

  الدعم املايل  -سابعا   
يل يف جهـود الـسالمة علـى الطـرق          ال تزال مؤسسة بلـومربغ اخلرييـة أكـرب مـساهم مـا              - ٦١
ــامل يف ــد    . العـ ــذ التـ ــدعم يف تنفيـ ــذا الـ ــاعد هـ ــد سـ ــد    خالتولقـ ــدواها يف احلـ ــت جـ ــيت ثبـ  الـ
اإلصابات والوفيات النامجة عن حوادث املرور علـى الطـرق يف البلـدان العـشرة املـستهدفة                  من

__________ 
  .http://www.etsu.eu/PIN-publications.phpقع الشبكي متاح على املو  )٤٥(  
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قيـادة  ” املعنـون  ٢٠١٣صـداره يف عـام   إاليت مت تـسليط الـضوء عليهـا يف التقريـر الـذي ُشـرع ب             
  .)٤٦(“السالمة على الطرق يف سائر أحناء العاملاحلركة الرامية إىل حتسني 

حكومــة اململكــة أن تربعــت ،  العــاماألمــنيمنــذ التقريــر األخــري الــذي قدمــه  حــدث و  - ٦٢
 مليــون جنيــه  ١,٥  قــدرهدارة التنميــة الدوليــة، مببلــغ  إ، مــن خــالل  ٢٠١٣املتحــدة يف عــام  

علــى الطــرق  هبــدف حتــسني الــسالمة ، وذلــكاســترليين ملرفــق الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل 
ويــوفر مرفــق الــسالمة علــى الطــرق  . لــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخلالبلــدان املنخفــضة ا يف
العامل التابع للبنك الدويل التمويل واملساعدة التقنية للهيئات القائمـة علـى كـل مـن الـصعيد                   يف

العاملي واإلقليمي والقطـري املعنيـة ببنـاء القـدرة علـى تنفيـذ بـرامج فعالـة مـن حيـث التكـاليف             
  .قلتحسني السالمة على الطر

، الذي ميولـه    )٤٧( تنفيذ برنامج املنح اخلاصة بالسالمة على الطرق       ٢٠١٢وبدأ يف عام      - ٦٣
ــدي     ــة للــسالمة علــى الطــرق، وت ــامج مؤســسة بلــومربغ اخلريي ــة للــسالمة  برن ــشراكة العاملي ره ال

الطرق، ويهدف برنامج املنح إىل تعزيز قدرة املنظمات غـري احلكوميـة علـى دعـم إدخـال                  على
 السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسالمة على الطرق من أجل احلـد مـن الوفيـات               حتسينات يف 

ومت التعهـد مببلـغ يزيـد جمموعـه     . علـى الطـرق  املـرور   واإلصابات اخلطرية النامجـة عـن حـوادث         
  . دوالر وربطه باثين عشر مشروعا٦٣٠ ٠٠٠ عن
احنـة  املهـات  اجل وبدعم من صندوق السالمة علـى الطـرق، وخباصـة الـدعم املقـدم مـن                 - ٦٤

 تقــدمي مــنح صــغرية ٢٠١٣الــسالمة علــى الطــرق لعــام أســبوع ، مت يف إطــار )٤٨(أليــانز وبــوش
وتعمـل  . بـني مقـدمي الطلبـات     اختيـار األفـضل     ألربعني منظمة غري حكومية من خالل عمليـة         

ملــشاة يف ســائر أحنــاء العــامل،  املنظمــات غــري احلكوميــة هــذه علــى التــرويج والــدعوة لــسالمة ا   
  .خالل املسريات العامة، واحلمالت اإلعالمية، وغري ذلك من األنشطة من
  

  النتائج والتوصيات  -ثامنا   
جيري منذ تقدمي التقرير السابق عن السالمة على الطرق إىل اجلمعية العامـة تنفيـذ                 - ٦٥

فقـد ُنظِّمـت    . العديد من األنشطة على كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل          
سبات عديدة من بينها املناسبات العاملية األربع اليت ُنظِّمت خالل مدة السنتني الفاصلة           منا

__________ 
 _http://mikebloomberg.com/Bloomberg_Philanthropies_Leading_the_Worldانظـــــــــر املوقـــــــع الــشبكي    )٤٦(  

Movement_to_Improve_Road_safety.pdf.  
  .www.grsproadsafety.org/grants-programmeانظر املوقع الشبكي   )٤٧(  
  ./www.roadsafetyfund.org انظر املوقع الشبكي  )٤٨(  
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أسبوع األمم املتحدة الثاين للسالمة على الطـرق يف العـامل، وإصـدار            : بني التقريرين، وهي  
دعم ِعقْد العمل، واليوم  : ٢٠١٣التقرير املتعلق حبالة السالمة على الطرق يف العامل، لعام          

لطــرق، وإطــالق التحــالف العــاملي  املي إلحيــاء ذكــرى ضــحايا حــوادث املــرور علــى ا  العــ
  .املصابني أجل رعاية من
 ِعقْــد العمــل مــن أجــل الــسالمة   ويــتعني بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتحقيــق هــدف     - ٦٦
الــة الــسالمة ، كمــا هــو مــشار إليــه يف التقريــر املتعلــق حب)٢٠٢٠-٢٠١١(الطــرق  علــى
ــى ــامل  عل ــام الطــرق يف الع ــة مــستخدمي الطــرق    ٢٠١٣ لع ــا يتعلــق حبماي ، وال ســيما يف م

املعرضني للخطر، واعتماد قوانني جيدة لتحسني الـسالمة علـى الطـرق، وإنفاذهـا، واحلـّد                
ويتعّين أيضا األخـذ    . من عدد اإلصابات والوفيات النامجة عن حوادث املرور على الطرق         

لطرق عرب الركائز اخلمـس املبينـة يف اخلطـة          بنهج أكثر تنظيما ملعاجلة قضايا السالمة على ا       
  .العاملية للِعقْد

الطـــرق يـــشكل حتـــديا أمـــام حتقيـــق وال يـــزال الـــدعم املـــايل يف جمـــال الـــسالمة علـــى   - ٦٧
ويلزم توفري مزيد من التمويل لـدعم أنـشطة         . ِعقْد العمل من أجل السالمة على الطرق       هدف

  .مم املتحدة والدول األعضاء واجملتمع املدينالسالمة على الطرق اليت تضطلع هبا منظمات األ
ــن أجـــ    - ٦٨ ــد العمـــل مـ ــؤدي ِعقْـ ــد  ولـــضمان أن يـ ــرق إىل مزيـ ــى الطـ ل الـــسالمة علـ
األنشطة امللموسة، وأن حيقق هدف إنقاذ أرواح املاليني من البشر، ُيوصـى بـأن تـدعو                 من

  :اجلمعية العامة الدول األعضاء إىل القيام مبا يلي
ــوع  )أ(   ــة موضـ ــسالمة علـــى المعاجلـ ــذ    الـ ــدءاً بتنفيـ ــاملة بـ ــصورة شـ ــرق بـ طـ

االستمرار يف تنفيذ نظام جيد إلدارة السالمة علـى الطـرق، مبـا يف ذلـك وجـود وكالـة                    أو
العدل، والـصحة  /النقل، والشرطة/رائدة، وإقامة تعاون بني اإلدارات املسؤولة عن الطرق   

اخلطـة العامليـة للِعقْـد؛    والتعليم؛ ووضـع خطـط وطنيـة للـسالمة علـى الطـرق تتماشـى مـع               
  وحتسني جودة اإلحصاءات والبيانات اجملّمعة املتعلقة بالسالمة عن الطرق؛

ــة الدول    )ب(   ــصكوك القانوني ــضمام إىل ال ــم املتحــدة    االن ــيت وضــعتها األم ــة ال ي
ــام      يف ــاقييت ع ــل اتف ــى الطــرق مث ــسالمة عل ــى الطــرق،   ١٩٦٨جمــال ال ــسري عل ــشأن ال  ب

 اللـــذين ١٩٩٨ و ١٩٥٨االتفـــاقني املـــربمني يف عـــامي والفتـــات وإشـــارات الطـــرق، و
وضعهما املنتدى العاملي لتنسيق األنظمة املتعلقة باملركبـات، والقيـام بعـد االنـضمام إليهـا،                

  بتطبيق ما تتضمنه من أحكام أو أنظمة للسالمة وتنفيذها وتشجيعها؛
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يما  للـسالمة علـى الطـرق، وال سـ        وضع تـشريعات وأنظمـة وطنيـة شـاملة          )ج(  
الــسرعة، وأحزمــة املقاعــد، ومقاعــد الــسالمة اخلاصــة  (جمــال عوامــل املخــاطر اخلمــسة  يف

، )باألطفال، والقيادة حتت تأثري الكحول، وارتداء سائقي الدراجات النارية خوذات واقية
يف املائــة  ٥٠وذلــك مــن أجــل بلــوغ اهلــدف الــذي وضــعته اجلمعيــة العامــة احملــدد بنــسبة   

ء اليت توجد لـديها تـشريعات مالئمـة، وحتـسني تنفيـذ التـشريعات               عدد الدول األعضا   من
  السارية من خالل اإلنفاذ املستمر ومحالت الترويج على الصعيد االجتماعي؛

ــشفى        )د(   ــل النقــل إىل املست ــا قب ــة املــصابني يف مراحــل م ــز وحتــسني رعاي تعزي
 رقـم هـاتفي عـاملي       والصدمة النفسية، وإعادة التأهيل، مبا يف ذلـك التـشجيع علـى اعتمـاد             

شامل لطلب النجدة يف حاالت الطوارئ من أجل مواءمة وتقليل الوقت الالزم للحصول             
  على الرعاية عند وقوع حادث مرور؛

تقدمي الدعم للدول األعضاء يف جمال وضع سياسات وقوانني حتمي املـارة               )هـ(  
  واملستجيبني اُألول الذين يقدمون املساعدة للمصابني؛

  ليات متويل مستدامة للسالمة على الطرق؛وضع آ  )و(  
ــاليوم العــاملي إلح   )ز(   يــاء ذكــرى ضــحايا حــوادث املــرور   ضــمان االحتفــال ب
الطــرق، بوصــفه وســيلة للتوعيــة، واالحتفــال كــذلك بغــريه مــن املناســبات الدوليــة     علــى

  واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية؛
ستوى لتقيـيم التقـدم احملـرز       املـ عقد مـؤمتر اسـتعراض منتـصف املـدة رفيـع              )ح(  

  تنفيذ اخلطط اخلاصة بالِعقد وملناقشة اخلطوات املقبلة؛ يف
مواصلة وضع بيانات أكثر كّما وأفضل نوعا بشأن اإلصـابات والوفيـات              )ط(  

  .النامجة عن حوادث املرور على الطرق
  :وقد ترغب اجلمعية العامة أيضا يف القيام مبا يلي  - ٦٩

  :عضاء على ما يليتشجيع الدول األ  )أ(  
ئية الثالثـــة عـــن حالـــة الـــسالمة املـــشاركة يف الدراســـة االستقـــصا  ‘١’    

  العامل؛ الطرق يف على
وضـــع اســـتراتيجيات وسياســـات وبـــرامج تـــويل اهتمامـــا خاصـــا   ‘٢’    

  ات مستخدمي الطرق املعرضني للخطر؛الحتياج
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ــسي     ‘٣’     ــيم ال ــرامج تقي ــشاركة يف ب ــز    امل ــن أجــل تعزي ــدة م ارات اجلدي
ني بــــشأن أداء املركبــــات اآلليــــة املعلومــــات للمــــستهلك إتاحــــة
  ؛منظور السالمة من

اإلقــرار بأمهيــة آليــات التمويــل احلاليــة مــن أجــل الــسالمة علــى الطــرق،      )ب(  
  وباحلاجة إىل وضع آليات متويل جديدة ومبتكرة؛

طلــب الــشروع بعمليــة لوضــع جمموعــة مــن الغايــاب واملؤشــرات العامليــة     )ج(  
ن باالستنـــــاد إليهـــا قيـــــاس  مـــــن أجـــــل الـــسالمــة علـــى الطـــــرق، الـــيت ميكـــــ والوطنيـــة

  التقـدم احملرز بصورة منهجية؛ مـدى
ــشات اجلا    )د(   ــياق املناقــــ ــرار، يف ســــ ــة   اإلقــــ ــة التنميــــ ــول خطــــ ــة حــــ ريــــ

  ، بأن افتقار الطرق للسالمة هو عقبة هامة يف طريق التنمية املستدامة؛٢٠١٥ عام بعد ملا
 تقديـم تقريـــر عــن هــذه املسائــل إىل اجلمعيـة العامــة فـــي دورهتـا             طلــب  )هـ(  

  .التاسعة والستني
  


