األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/72/359
Distr.: General
24 August 2017
Arabic
Original: English

الدورة الثانية والسبعون
البند  12من جدول األعمال املؤقَّت
حتسني السالمة على الطرق يف العامل

حتسني السالمة على الطرق يف العامل
مذكرة من األمني العام
حييل األمني العام طيه التقرير املتعلق بتحسـني السـمم علـ الطـر يف العـا ،الـي أعدتـه منظمـ
الصــح العاملي ـ ابلتش ــاو م ـ جلــا األم ــم املتح ــدة اإلقليمي ـ وس ــا ر الشــرءا يف فري ــق األم ــم املتح ــدة املع ــي
ابلتعاو يف جمال السمم عل الطر .

* .A/72/150
)210917 180917 17-14701 (A

**1714701

A/72/359

حتسني السالمة على الطرق يف العامل
موجز
ه ــيا التقري ــر ال ــي أعدت ــه منظمـ ـ الص ــح العامليـ ـ ابلتع ــاو مـ ـ جل ــا األم ــم املتح ــدة اإلقليميـ ـ
والشرءا اآلخرين يف فريق األمم املتحـدة املعـي ابلتعـاو يف جمـال السـمم علـ الطـر يتضـمن مـا اسـتدد
من معلومات عن تنفيي التوصـيات الـوا ةة يف قـرا ات اجلمعيـ العامـ  289/58و  5/60و  244/62و
 255/64و  260/66و  269/68و  .260/70ويقدم التقرير سرةا ملا اضطلعت به األوسـا املعنيـ
ابلس ــمم علـ ـ الط ــر يف الع ــا ،م ــن أنش ــط وم ــا حققت ــه م ــن إجن ــا ات يف إط ــا العم ــل الرامـ ـ إىل بل ــو
األهداف املسطرة لعقد العمل من أجل السمم عل الطـر ( )2020- 2011والغايـ  6مـن اهلـدف 3
مـن أهـداف التنميـ املسـتدام  -خف ـ عـدة الوفيـات واإلصـاابت النامج ـ عـن حـواة إىل النصـ حبلــول
عام  - 2020مني صـدو التقريـر السـابق ( .)A/70/386فقـد شـددت الفـةة عـدةا مـن املناسـبات البـا ة
الرفيع ـ املس ــتو مند ــا امل ــؤ ر الع ــامل الرفي ـ املس ــتو الث ــاي بش ـ الس ــمم عل ـ الط ــر ال ــي استض ــافته
الربا يـل ومــؤ ر األمــم املتحــدة املعـي ابإلســنا والتنمي ـ احلض ـري املسـتدام (املو ــل الثال ـ ) الــي عقــد يف
إءـواةو وقــد تضـمنت خطتــه احلض ـري اجلديـدة التزامــا يتعلــق ابلسـمم عل ـ الطــر واملـؤ ر العــامل املعــي
ابلنقــل املس ــتدام الــي ُعق ــد يف ترءمانســتا وامل ــؤ ر العــامل الث ــاي عشــر ملن ـ اإلصــاابت وتعزي ــز األم ــا
الـي ُعقــد يف فنلنــدا .وال تـزال تل ـ األنشــط تض ـ مسـ ل الســمم عل ـ الطـر ضــمن ةا ــرة االهتمــام يف
مجيـ أحنــا العــا ،ش ـ ا يف ذل ـ ش ـ احلــد املتمثـل يف نشــر التقريــر املرحل ـ العــامل لعــام  2015عــن
السـمم علـ الطــر وقيـام اللدنـ االقتصــاةي ألو واب إبعـداة مقــة إلنشـا صـندو اتب ـ لألمـم املتحــدة
خيصص للسمم عل الطر واختاذ مجعي الصح العاملي قرا ا بشـ السـمم علـ الطـر ()WHA69.7
توافق فيه عل طلب من اجلمعي العام أو ةته يف قرا ها  260/70أب تقوم منظم الصح العاملي بتيسري
عملي وض أهداف عاملي طوعي بش عوامل اخلطر الر يسي وآليات تقدمي اخلدمات .وخيتتم التقرير بعدة
من التوصيات املوجد إىل اجلمعي العام من أجل حتقيق األهداف املسطرة لعقد العمـل مـن أجـل السـمم
عل الطر والغاي  6من اهلدف  3من أهداف التنمي املستدام .
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أوال  -مقدمة
 - 1إ اإلص ــاابت النامج ـ ع ــن حـ ـواة امل ــرو ه ـ الس ــبب العاش ــر م ــن ض ــمن أس ــبا الوف ــاة علـ ـ
الص ــعيد الع ــامل وهـ ـ الس ــبب الر يسـ ـ للوفـ ــاة يف ص ــفوف م ــن تـ ـةاو أعم ــا هم ب ــني  15و  29سـ ــن .
فحواة املرو تتسبب يف أءثر من  103مليو من الوفيات ءل سن بينما تشري التقديرات إىل أ عدة
مـن يُصـابو إصـاابت غــري مميتـ يـةاو بــني  20و  50مليـو شـصص .ونصـ العــدة اإلمجـاي ملـن ميوتــو
يف حـواة املــرو هـم مــن مسـتصدمم الطــر املنشــوفني للمصـاطر أ الراجلــو و اءبـو الــد اجات النا ي ـ
والــد اجات اهلوا ي ـ  .وبينم ــا حتــاول البل ــدا أ تعــاج العوامــل الر يس ــي للح ـواة مث ــل اإلف ـرا يف الس ــرع
للص ــوذ الواقي ـ وع ــدم اس ــتصدام
والقيــاةة حت ــت أتث ــري النح ــول وع ــدم اس ــتصدام ســا ق ال ــد اجات النا ي ـ ُ
أحزم ـ األم ــا أو مقاع ــد الس ــمم اخلاص ـ ابألطف ــال وس ــو حال ـ الطرق ــات واملرءب ــات م ــن خ ــمل س ــن
التشريعات واختاذ تدابري أخر فإ إنفاذ تل التشريعات والتدابري يظل ضعيفا يف ءثري من مناطق العا.،
 - 2وءانــت اجلمعي ـ العام ـ يف قرا ه ــا  289/58ق ــد أانطــت مبنظم ـ الص ــح العاملي ـ مدم ـ تنس ــيق
األمو املتعلق ابلسمم علـ الطـر ضـمن منظومـ األمـم املتحـدة ولـيل تواصـل منظمـ الصـح العامليـ
يف إطــا اضــطمعدا هب ــيا الــدو تعاو ــا الوثي ــق م ـ اللد ــا اإلقليمي ـ لألمــم املتح ــدة .واستضــافت اللدن ـ
االقتصاةي واالجتماعي آلسيا واحمليط اهلاةئ االجتماع الراب والعشرين لفريـق األمـم املتحـدة املعـي ابلتعـاو
يف جمــال الس ــمم عل ـ الط ــر يف ابنن ــو يف آذا /مــا  2017حي ـ ء ــزت املناقش ــات عل ـ تنفي ــي
قـرا ات اجلمعي ـ العامـ ومجعي ـ الصـح العاملي ـ واألنشــط الـم م القيــام هبـا لتحقيــق الغايـ  6مــن اهلــدف 3
مــن أهــداف التنمي ـ املســتدام والتقــدم احملــر يف مخس ـ أفرق ـ معني ـ ابملشــا ي أقيمــت يف إطــا ءــا ز عق ــد
العمــل مــن أجــل الســمم عل ـ الطــر ( )2020- 2011وف ـريقني آخ ـرين أحــد ا معــي ابلرصــد والتقيــيم
والثاي معي ابلسمم عل الطر املرتبط ابلعمل.
 - 3وقــد ةأبــت اجلمعي ـ العام ـ يف العديــد مــن الق ـرا ات الــي اختــي ا من ــي عــام  2004عل ـ توجي ــه
االنتباه إىل األ م العاملي للسمم عل الطر وإىل احلاج إىل حتسـني احلالـ  .ففـ القـرا  260/70الـي
اختيتـه منــي وقــت قريـب أءــدت مــن جديــد أهـداف التنمي ـ املســتدام وغااي ــا الـي ءانــت قــد ســطر ا يف
قرا ها  1/70مبا يف ذل ما يتعلق من تل األهداف ابلسمم عل الطر وأيدت إعم برا يليا الـي
يتضــمن الوثيق ـ اخلتامي ـ للمــؤ ر الع ــامل الثــاي الرفي ـ املســتو بش ـ الس ــمم عل ـ الطــر الــي ُعق ــد يف
تش ـرين الث ــاي/ن ــوفمرب  2015وأهاب ــت ابل ــدول األعضــا واجملتم ـ ال ــدوي إىل تنثي ـ التع ــاو وش ــدعت
الـدول األعضـا علـ النظــر يف أ تصـب أطرافـا متعاقـدة يف الصــنو القانونيـ لألمـم املتحـدة وطلبــت إىل
منظمـ الصـح العامليـ أ تقـوم ابلتعـاو مـ سـا ر وءـاالت األمـم املتحـدة واللدـا اإلقليميـ ومـن خـمل
اآلليــات القا م ـ مبــا يف ذل ـ فريــق األمــم املتح ــدة املعــي ابلتعــاو يف جمــال الســمم عل ـ الطــر مبواص ــل
عمليـ شــفاف مســتدام تشــا ءي م ـ مجي ـ أصــحا املصـلح مــن أجــل مســاعدة البلــدا املدتم ـ يف وض ـ
أهداف طوعي عاملي لألةا تتعلق بعوامل اخلطر الر يسي وآليات تقدمي اخلدمات وطلبت إىل األمـني العـام
أ ينظر يف إنشا صندو لألمم املتحدة للسمم عل الطر .
 - 4وهــيا هــو التقري ــر الراب ـ ال ــي يُقـ َّـدم اس ــتداب لق ـرا اجلمعي ـ العام ـ  255/64ال ــي أعلنــت في ــه
اجلمعيـ الفــةة  2020- 2011ع ْقــد العمــل مـن أجــل الســمم عل ـ الطـر وهدفــه تثبيــت عــدة الوفيــات
النامج عن حواة املرو عل الطر عل الصعيد العامل مث خف عدةها يف ايـ املطـاف .ويغطـ هـيا
التقريــر الف ــةة م ــن أيل ــول/س ــبتمرب  2015إىل آ /أغســط  2017س ــا ةا األنش ــط ال ــي اض ــطلعت هب ــا
منظمـات األمــم املتحــدة والوءــاالت املعني ـ ابلســمم علـ الطــر يف العــا ،والقطــاع اخلــا واجملتم ـ املــدي
مني صدو التقرير السابق.
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اثنيا  -التقدم احملرز يف إطار عقد العمل من أجل السالمة على الطرق
 - 5يف أيلــول/س ــبتمرب ُ 2015ف ـ س ــق اهلــدف املرج ــو مــن عق ــد العمــل م ــن أجــل الس ــمم عل ـ
الطر اعتبا ا لألهداف العاملي املسطرة يف إطا خط التنمي املستدام لعام  2030ال سيما الغاي  6من
اهل ــدف  3أ خف ـ ـ ع ــدة الوفيـ ــات واإلص ــاابت النامج ـ ـ ع ــن ح ـ ـواة امل ــرو إىل النص ـ ـ حبل ــول عـ ــام
 .2020وتتناول الغاي  2من اهلدف  11أيضا مس ل السمم عل الطر حيـ تنـاة بتمنـني اجلميـ
من االستفاةة من نظم نقل م مون وميسو ة التنلف ويسدل الوصول إليدا ومستدام حبلول عام .2030
 - 6ويف تشـرين الثــاي/نـوفمرب  2015اجتم ـ و ا النقـل والصــح والداخليـ وممثلــوهم ملناقشـ األ م ـ
العاملي ـ للســمم عل ـ الطــر يف املــؤ ر الع ــامل الثــاي الرفي ـ املس ــتو بش ـ الســمم عل ـ الطــر  .واعتُم ــد
إعم برا يليا بغي توجيه العمل طيل فةة عقد العمل ومـا بعـده .وأصـد ت منظمـ الصـح العامليـ يف ذلـ
االجتماع أيضا تقريرها املرحل العامل لعام  2015عن السمم عل الطر .
 - 7وطلبت اجلمعي العام يف قرا ها  260/70إىل منظم الصح العاملي القيـام مبشـا ء ءاملـ مـن
ال ــدول األعض ــا وابلتع ــاو م ـ منظم ــات األم ــم املتح ــدة وجلا ــا اإلقليميـ ـ م ــن خ ــمل اآللي ــات القا مـ ـ
(مب ــا يف ذل ـ فري ــق األم ــم املتح ــدة املع ــي ابلتع ــاو يف جم ــال الس ــمم عل ـ الط ــر ) بتيس ــري عملي ـ ش ــفاف
ومسـتدام وتشـا ءي ملسـاعدة البلـدا املدتم ـ علـ وضـ أهـداف طوعيـ لــألةا علـ الصـعيد العـامل بش ـ
عوامـل اخلطــر الر يســي وآليــات تقـدمي اخلــدمات هبــدف احلــد مــن الوفيـات واإلصــاابت النامج ـ عــن احل ـواة
عل الطر  .ويف أاي /مايو وافقت مجعي الصح العاملي يف قرا ها  WHA69.7عل طلب اجلمعي العام .
 - 8واعتمد مؤ ر األمم املتحدة املعي ابإلسنا والتنمي احلضري املستدام (املو ل الثال ) وقـد ُعقـد
يف ءيت ـ ــو يف تش ـ ـرين األول/أءتـ ـ ـوبر  2016اخلط ـ ـ احلضـ ـ ـري اجلدي ـ ــدة (أقر ـ ــا اجلمعيـ ـ ـ العام ـ ـ يف قرا ه ـ ــا
 )256/71واخلطـ إطــا للسياســات املتعلق ـ ابملــد عل ـ الصــعيد العــامل عل ـ مــد  20ســن  .واخلط ـ
احلضري اجلديدة مدعومـ مـن املبعـو اخلـا لألمـني العـام املعـي ابلسـمم علـ الطـر تضـ ؤيـ للنقـل
والتنقـل املسـتدامني م ـ جعـل السـمم عل ـ الطـر مـن ضــمن االعتبـا ات الر يسـي الــي تُراعـ يف التصطــيط
احلضـر وتصــميم اهلياءــل األساســي  .ومــن األهــداف املرسـوم يف اخلط ـ عل ـ ســبيل األولوي ـ نــني مجي ـ
األطفال من التنقل إىل مدا سدم يف ظروف آمن وصحي .
 - 9وءـا املـؤ ر العــامل املعـي ابلنقــل املسـتدام الـي عقــد يف تشـرين الثــاي/نـوفمرب  2016يف عشــق
أابة فرصـ أخـر إلبقــا موضـوع السـمم عل ـ الطـر ضـمن ةا ــرة االهتمـام خـمل املناقشــات الـي تتنــاول
قضــااي التنمي ـ عمومــا ءم ــا أات امل ــؤ ر الفرص ـ ملناقش ـ املقــة الرام ـ إىل إنش ــا صــندو لألم ــم املتح ــدة
ُخيصص للسمم عل الطر .
وعق ــد امل ــؤ ر الع ــامل الث ــاي عش ــر ملن ـ ـ اإلص ــاابت وتعزي ــز األم ــا يف أيل ــول/سـ ــبتمرب  2016يف
ُ - 10
اتمبــري فنلنــدا وءــز املــؤ ر ءث ـريا عل ـ الســمم عل ـ الطــر  .واجتم ـ يف املــؤ ر ءبــا البــاحثني واملدني ــني
ومقـر السياســات والنشــطا يف العــا ،يف جمــال الوقاي ـ مــن اإلصــاابت مــن أجــل التــداول واملناقش ـ وتبــاةل
املعلومات واخلربات.
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اثلثا  -الصكوك القانونية الدولية والقرارات والصكوك السياساتية الدولية
 - 11واصـلت اللدنـ االقتصـاةي ألو واب مـن خـمل املنتــد العـامل املعـي بسـمم السـري علـ الطــر
العمـل يف اسـتعراض اتفاقي ـ السـري عل ـ الطـر لعـام  78( 1968طرفــا) واتفاقيـ الفتــات وإشـا ات الطــر
( 65طرفـا) .وحبثــت الفرق ـ العامل ـ عل ـ وجــه اخلصــو مـد االنســدام القــا م بــني اتفاقي ـ الســري عل ـ
الطــر واألنظم ـ التقني ـ للمرءبــات واألحنــام املتعلق ـ بــرخص قي ــاةة املرءبــات والقيــاةة اآللي ـ  .وفيمــا يتعل ــق
ابتفاقي ـ الفت ــات وإش ــا ات الط ــر ص ــيغت توص ــيات لتحس ــني االتفاقي ـ والند ــوض بتنفي ــيها م ــن جان ــب
األطراف املتعاقدة.
 - 12وواص ــلت الفرق ـ ء ــيل حت ــدي أةوات عملد ــا يف جم ــال السياس ــات مث ــل الق ـرا املوح ــد بش ـ
السـري علـ الطــر عـن طريـق إةخــال تغيـريات تراعـ ـ ”املنظومـ اآلمنـ “( )1إ ا الســمم علـ الطــر .
وابإلضـاف إىل ذل ـ أُعــد فصــل جديــد يتنــاول التحقيـق مبنددي ـ متعــدةة التصصصــات يف ح ـواة الســري.
واسـتمرت أيضـا املناقشـات الـي تتنـاول مواضـي عـدم االنتبـاه أثنـا السـياق وسـمم املرءبـات ذات العدلتــني
املزوةة مبحر وحال مستصدم الطر املنشوفني أمام املصاطر.
 - 13واعتمــدت الفرق ـ العامل ـ تقري ـرا عــن تقيــيم س ــمم املــرو عل ـ مع ــابر ســن القطــا ات يف ال ــدول
األعضـا يف اللدنـ االقتصـاةي ألو واب وبلـدا أخـر  .وتض َّـمن التقريـر توصـيات وإطـا ا اسـةاتيديا لتحسـني
شامل يضمن حتسنا مستمرا يف ظروف السمم عل معابر السن احلديدي .
السمم يف إطا
 - 14وواصلت اللدن االقتصاةي ألو واب من خمل املنتد العامل لتنسيق األنظم املتعلق ابملرءبات
عملدا عل إعداة لوا تقني ةولي تتعلق إبنتاج املرءبات وأجدز ا الفرعي واألجـزا ذات األ يـ للمرءبـات
والســمم عل ـ الطــر  .واس ــتعرض املنتــد الع ــامل أيضــا الص ــنو القانوني ـ ال ــي تــدخل ض ــمن اختصاص ــه
وجيـر يف إطا هـا العمـل التقـي .ويوجــد  58بلـدا مندـا البلـدا الـي لــديدا قطـاع ءبـري لصـناع الســيا ات
م ــن ض ــمن األط ـراف املتعاق ــدة يف اتف ــاق األم ــم املتح ــدة ال ــدوليني الر يس ــيني اتف ــا ع ــام  1958املتعل ــق
ابعتماة شرو موحدة للموافق ولمعةاف املتباةل ابملوافق عل معدات وقط املرءبات اآلليـ واتفـا عـام
 1998املتعلـق بوضـ أنظم ـ تقنيـ عاملي ـ للمرءبـات ذات العدـمت واملعــدات والقطـ الــي تم ـم املرءبــات
ذات العدمت و/أو املمنن استصدامدا فيدا .وقد صيغ قرا مشة لضما االتسا بني االتفاقني.
 - 15ومت توسـي نطـا اتفـا عــام  1997املتعلّـق ابعتمـاة شـرو موحــدة للفحـص الـدو للمرءبــات
ذات العدــمت واالع ـةاف املتبــاةل هبــيا الفحــص ليشــمل ســيا ات الرءــا والشــاحنات املقفل ـ الص ــغرية
إضاف إىل الشاحنات واحلافمت.
 - 16وخمل فةة السنتني اعتمدت الفرقـ العاملـ املعنيـ بنقـل البضـا اخلطـرة عـدة تعـديمت لمتفـا
األو ويب املتعلــق ابلنقــل الــدوي للبض ــا اخلطــرة ابلطــر الربي ـ هب ــدف ايةة الســمم واألمــا عل ـ الط ــر .
وتل ـ التع ــديمت وق ــد أُة ج ــت يف اإلص ــدا اجلدي ــد لمتف ــا يف ع ــام  2016ةخل ــت حي ــز النف ــاذ يف
ء ــانو الث ــاي/ين ــاير  .2017وانض ــم ط ــرف متعاق ــد جدي ــد إىل االتف ــا ليص ــل ب ــيل ع ــدة األطـ ـراف يف
االتفا إىل .49
__________
(  )1يت ــي ـ ـ املنظومـ ـ اآلمنـ ـ إط ــا ا قـ ــواي لبح ـ عوام ــل التع ــرض خلط ــر اإلصـ ــاابت يف ح ـواة الس ــري عل ـ الط ــر والقي ــام
بتـدخمت مـن منظـو شــامل .ويسـتند ـ املنظومـ اآلمن ـ إىل االسـةاتيدي السـويدي ’الرؤيـ صــفر‘ وهـ خطـ هــدفدا
عل املد الطويل ختليص منظوم النقل من أ حواة تُف َقد فيدا أ وا أو حتد فيدا إصاابت بليغ .
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 - 17ونظمـ ــت اللدن ـ ـ االقتص ـ ــاةي ألو واب مناسـ ــبتني إقليميت ـ ــني حت ـ ــت مظل ـ ـ ال ـ ــربانم اخل ـ ــا املع ـ ــي
ابقتص ــاةات وس ــط آس ــيا هب ــدف التعري ـ ابلص ــنو القانوني ـ لألم ــم املتح ــدة وتق ــدمي املس ــاعدة التقنيـ ـ إىل
البلــدا لن ـ تنضــم إليدــا .ويف إطــا الــربانم اخلــا املعــي ابقتصــاةات وســط آســيا نُظمــت حلق ـ عم ــل
لبنــا الق ــد ات يف جمــال الس ــمم عل ـ الطــر يف أمل ــا ءا اخس ــتا يف أيلــول/س ــبتمرب  2015وحلق ـ
عم ــل بش ـ إحص ــا ات النق ــل والس ــمم عل ـ الط ــر يف عش ــق أابة يف أيل ــول/س ــبتمرب  2016اجتم ـ
فيدمــا مشــا ءو مــن البل ــدا األعضــا يف الــربانم اخل ــا املعــي ابقتصــاةات وســط آس ــيا ومــن غريهــا م ــن
بل ــدا أو واب الشـ ـرقي وجن ــو ش ــر أو واب لتب ــاةل اخلـ ـربات بشـ ـ اس ــتحدا األط ــر القانونيـ ـ والتنظيمي ـ ـ
للس ــمم عل ـ الط ــر واالس ـةاتيديات الوطني ـ ومج ـ ونش ــر اإلحص ــا ات املوثوق ـ املتعلق ـ ابلس ــمم عل ـ
الطر .

رابعا  -الدعم التقين والتعاون يف اجملال التقين
ألف  -الركيزة  :1إدارة السالمة على الطرق
 - 18قام ــت منظمـ ـ الص ــح العامليـ ـ ابلتع ــاو مـ ـ ع ــدة آخ ــر م ــن ءي ــاانت األم ــم املتح ــدة واللد ــا
اإلقليميـ ووفقـا ملـا صـد بـه تنليـ مــن اجلمعيـ العامـ يف قرا هـا  260/70إبنشـا عمليـ لتيسـري وض ـ
أهداف طوعي عاملي بش عوامل اخلطر الر يسي وآليـات تقـدمي اخلـدمات .وأسـفر اجتمـاع مـ خـربا فنيـني
يف جمــال الس ــمم عل ـ الط ــر ُعق ــد يف أيل ــول/ســبتمرب  2016ع ــن ص ــياغ مش ــروع و ق ـ مناقش ـ طُرح ــت
للمشـاو ات عل ـ شـبن اإلنةنــت مـن تش ـرين األول/أءتـوبر إىل ءــانو األول/ةيسـمرب  2016ويف مناقش ـ
غ ــري مسي ـ ب ــني ال ــدول األعض ــا يف تش ـرين الث ــاي/ن ــوفمرب  .2016ونُقح ــت الو ق ـ يف مطل ـ ع ــام 2017
وطُرحــت للمزيــد مــن املشــاو ات مب ــا يف ذل ـ م ـ جلن ـ النقــل ال ــداخل (شــبا /فربايــر) ومنظمــات اجملتم ـ
املدي (آذا /ما ) والقطاع اخلا (حزيرا /يونيـه) .وسـيُعلن عـن التنقـي الثـاي للو قـ يف أثنـا اجتماعـات
اللدا اإلقليمي ملنظم الصح العامليـ مث سـتُناق يف اجتمـاع مسـ للـدول األعضـا ومؤسسـات منظومـ
األمم املتحدة يف تشرين الثاي/نوفمرب .2017
 - 19ونظمـت اللدنـ االقتصـاةي واالجتماعيـ آلسـيا واحملـيط اهلـاةئ يف ـو /يوليـه  2016يف ســيول
االجتمــاع اإلقليم ـ بش ـ جتدي ــد األهــداف والغــاايت واملؤش ـرات املتعلق ـ ابلســمم عل ـ الطــر يف منطق ـ
آسيا واحمليط اهلاةئ .واتُّفق يف االجتماع عل حتدي األهداف والغـاايت املتعلقـ ابلسـمم علـ الطـر يف
منطقـ آســيا واحملـيط اهلــاةئ للفـةة  2020- 2016يف ضــو عقـد العمــل وأهـداف التنمي ـ املسـتدام  .وقــد
اعتُمدت تل األهداف والغاايت يف الدو ة الثالث للمؤ ر الو ا املعي ابلنقـل الـي عقـد يف موسـنو يف
ءانو األول/ةيسمرب.
 - 20وقــدمت اللدن ـ االقتص ــاةي ألمرينــا المتيني ـ ومنطق ـ البحــر الن ــا يي واللدن ـ االقتص ــاةي ألو واب
املس ــاعدة التقني ـ إىل حنوم ـ اجلمدو ي ـ الدومينيني ـ لتش ــدي أفض ــل املما س ــات واعتم ــاة اتفاقي ــات األم ــم
املتحـدة املتعلقـ ابلنقـل املسـتدام والسـمم علـ الطـر  .وقامـت اللدنـ االقتصـاةي ألمرينـا المتينيـ ومنطق ـ
البحـر النـا يي أيضــا ابلـةوي للسـمم عل ـ الطـر ابعتبا هـا عنص ـرا يسـيا مـن عناصــر قـانو البلـد املتعلــق
ابلتنقل والنقل احلضر والسمم عل الطر .
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 - 21وتعاونــت اللدن ـ االقتصــاةي ألو واب واللدن ـ االقتصــاةي واالجتماعي ـ آلســيا واحملــيط اهلــاةئ عل ـ
مشروع ممول من حسا األمم املتحدة للتنمي من أجل تعزيز القد ات الوطنيـ إلةا ة السـمم علـ الطـر
يف أ بع ـ بلــدا ه ـ ألبانيــا واجلمدو ي ـ الدومينيني ـ وجو جيــا وفييــت انم .وأُجريــت استعراضــات لــألةا يف
جمال السمم عل الطر يف ءل بلد ملساعدة احلنومات يف حتديد أولوايت السمم علـ الطـر يف أثنـا
القيام أبنشط بنا القد ات والتوعي ويُيءر ها هنا أ أنشط التوعي ترمـ إىل الرفـ مـن معرفـ الـرأ العـام
واجملتم املدي بقضااي السمم عل الطر  .وجتر اللدن االقتصاةي ألفريقيا ابلتعاو م املبعو اخلا
املعي بسمم الطر استعراضات مماثل لألةا يف جمال السمم عل الطر يف أوغندا والنامريو .
 - 22ويف أاي /مايو  2017أصد ت منظم الصح العاملي مطبوعدا املعنو (انقيوا احلياة ةليل تقي
للسـ ـ ــمم عل ـ ـ ـ الطـ ـ ــر )  Save LIVES: A Road Safety Technical Packageالـ ـ ــي يتضـ ـ ــمن ج ـ ـ ــرةا
ابلتـدخمت ذات األولوي ـ يســتند إىل حقـا ق الواق ـ م ـ الةءيـز عل ـ الــتحنم يف السـرع والت ـ طري وتصــميم
اهلياءـل األساســي وحتســيندا ومعـايري ســمم املرءبــات وإنفـاذ ق ـوانني املــرو وإنقـاذ األ وا بعــد احل ـواة .
ويُراة للدليل التقي للسمم عل الطر أ يساعد يف اختاذ القرا بش التدخمت ذات األولويـ مـن أجـل
ايةة السمم عل الطر يف أفق حتقيق الغايتني  6- 3و  2- 11من أهداف التنمي املستدام .
 - 23وقامت اللدن االقتصاةي ألو واب بدعم من االحتاة الدوي للنقل علـ الطـر إبعـداة منظومـات
آمن ـ ـ للنقـ ــل الـ ــداخل يف املسـ ــتقبل (املعروف ـ ـ ابسـ ــم  )SafeFITSوه ـ ـ أةاة قا م ـ ـ عل ـ ـ املعرف ـ ـ ملسـ ــاعدة
احلنومــات ومق ــر السياس ــات يف حتدي ــد أنس ــب السياســات والت ــدخمت املتعلق ـ ابلس ــمم عل ـ الط ــر
استناةا إىل البياانت املتاح  .وجير حاليا جتريب هيه األةاة يف بلدين اثنني.
 - 24وأعلن البن الدوي يف عام  2016عن إجرا وقا من أجل السمم عل الطر هبدف الزايةة
مـن التـدخمت و صـد اآلاث الـي مينـن أ تـندم عـن حرءـ السـري وحالـ السـمم علـ الطـر علـ العمـال
واجملتمعــات احمللي ـ ومس ــتصدم الطــر يف مشــا ي البن ـ الــدوي .وابإلضــاف إىل ذل ـ نفــي املرفــق الع ــامل
للســمم عل ـ الط ــر تــدخمت لتحســني الق ــد ة عل ـ اإلةا ة املؤسس ــي للســمم عل ـ الط ــر يف ءــل م ــن
اب اغوا والربا يل ومجدو ي تنزانيا املتحدة و ومانيا واملغر واملنسي ونيبال ويف عدة من الدول اجلز ي يف
احمليط اهلاةئ.
 - 25واعتمــدت البل ــدا املنض ـوي يف ب ـرانم التعــاو االقتص ــاة اإلقليم ـ آلس ــيا الوســط يف مؤ ره ــا
الـو ا اخلـام عشـر الـي ُعقـد يف تش ـرين األول/أءتـوبر  2016اسـةاتيدي للسـمم علـ الطـر أُطلــق
عليدــا اســم (ت ـرابط مـ مو اس ـةاتيدي إقليمي ـ للســمم علـ الط ــر مــن أجــل البل ــدا املنض ـوي يف ب ـرانم
التعـاو االقتصــاة اإلقليم ـ آلســيا الوسـط  .)2()2030- 2 017وتســتند هــيه االس ـةاتيدي إىل أوجــه
القوة املوجوةة وتعاج التحدايت الفريدة الي تواجه وسط وغر آسيا.
 - 26وبتمويــل مــن املفوضــي األو وبي ـ نف ــيت الش ـراء العاملي ـ للســمم عل ـ الطــر الشــطر الثــاي م ــن
مش ــروع الس ــمم عل ـ ـ الط ــر يف إط ــا ممـ ــر النق ــل بـ ــني أو واب والقوق ــا وآس ــيا مبشـ ــا م ــن احلنومـ ــات
ومنظمـات اجملتم ـ املــدي مــن مجيـ أحنــا أو واب الش ـرقي والقوقــا وآسـيا الوســط وقــدمت الــدعم يف تنفيــي
خطـ العمـل اإلقليميـ املتعلقـ ابلسـمم علـ الطـر يف إطـا ممـر النقـل بـني أو واب والقوقـا وآسـيا .و ــدف
__________
(  )2مصرف التنمي اآلسيو مانيم .2017
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ه ــيه اخلط ـ إىل جع ــل منظوم ـ النق ــل ع ــرب مم ــر النق ــل ب ــني أو واب والقوق ــا وآس ــيا ترف ـ ابلفع ــل م ــن مس ــتو
السمم واألما واحلماي ملستصدمم الطر وعام النا واملمتلنات والبيئ .
 - 27وبـدعم مـن مؤسس ـ بلـومرب اخلريي ـ قـدم معدــد املـوا ة العامليـ املســاعدة التقنيـ عل ـ صـعيد املــد
وعل ـ الصــعيد القط ــر إلضــفا الطــاب املؤسس ـ عل ـ ـ ءل ـ إ ا الســمم عل ـ الطــر  .واس ــتنملت
بوغــوات خط ـ عملد ــا األوىل للس ــمم عل ـ الط ــر عل ـ نط ــا املدين ـ وتســتند خط ـ العم ــل ه ــيه إىل ـ
املنظوم ـ اآلمن ـ ءم ــا قام ـت بتح ــدي ةليلد ــا اخلــا مبراجع ـ احلس ــاابت يف جم ــال الس ــمم عل ـ الط ــر .
ونشرت مدين منسينو برانجما شامم للسمم عل الطر يستند إىل املنظوم اآلمن .
 - 28وواص ــلت مب ــاة ة املص ــا ف اإلمنا ي ـ املتع ــدةة األطـ ـراف لس ــمم الط ــر حـ ـ العم ــل حن ــو حتقي ــق
أهـداف التنمي ـ املســتدام بينمــا قـام املصــرف اإلمنــا ألمرينــا المتينيـ إبة اج عمليــات مراجع ـ احلســاابت
املتعلق ابلسمم عل الطر يف مجي مشا ي اهلياءل األساسي الي موهلا.
 - 29ونُظمـت العديــد مــن حلقــات العمــل والــدو ات التد يبيـ ملعاجل ـ قضــااي احلوءم ـ والقيــاةة يف جمــال
الســمم عل ـ الطــر  .ويف آذا /مــا  2017حضــر أءث ــر مــن  150مشــا ءا مــن  17بلــدا مــن بل ــدا
أمرينا المتيني حلق عمل بش تعزيز احلوءم يف جمال السمم عل الطر نظمدا املبعو اخلا املعي
بسـمم الطــر واللدن ـ االقتصـاةي ألمرينــا المتيني ـ ومنطق ـ البحـر النــا يي واللدن ـ االقتصــاةي ألو واب
ومصـرف التنمي ـ للبلـدا األمريني ـ والوءالـ الوطني ـ األ جنتينيـ للســمم علـ الطــر  .واستضـافت الش ـراء
العاملي للسمم عل الطر حلقات ة اسـي إقليميـ سـنوي يف أفريقيـا وآسـيا للدمـ بـني ممثلـني للحنومـات
واجملتم ـ امل ــدي والقط ــاع اخل ــا ءم ــا قام ــت الش ـراء العامليـ ـ إىل جان ــب وح ــدة ج ـونز هـ ـوبننز الدوليـ ـ
للبحـو يف اإلصـاابت ابفتتــا ةو ة يف قيـاةة اجلدــوة املتعلقـ ابلسـمم عل ـ الطـر عل ـ الصـعيد العــامل
للمما سني من البلدا املنصفض الدل والبلدا املتوسط الدخل يف أواخر عام .2016
 - 30وشـ ــا املبعـ ــو اخلـ ــا املعـ ــي بسـ ــمم الطـ ــر يف تنظـ ــيم حلق ـ ـ عمـ ــل إقليمي ـ ـ بش ـ ـ س ـ ــمم
ال ــد اجات النا ي ـ يف ءواالملب ــو يف نيس ــا /أبري ــل  2017ابلتع ــاو م ـ اللدنـ ـ االقتص ــاةي واالجتماعيـ ـ
آلسيا واحمليط اهلاةئ واللدن االقتصـاةي ألو واب واملعدـد املـاليز للبحـو يف جمـال السـمم علـ الطـر .
وحضـر حلقـ العمـل ممثلـو مـن  15بلـدا مـن بلـدا جنـو آسـيا وجنـو شـر آسـيا واحملـيط اهلـاةئ .وأقــر
املشا ءو أب حواة الد اجات النا يـ مـن األسـبا الر يسـي للصسـا ر البشـري علـ الطرقـات يف املنطقـ
وانقشـوا الســبل النفيل ـ مبن ـ وقــوع هــيه اخلســا ر عـن طريــق االســتصدام اإللزام ـ للصــوذ املناســب ( شــيا م ـ
األحنـام املوحـدة املتعلقـ ابملوافقـ علـ اخلـوذ وأقنعتدـا الواقيـ لسـا ق وءـا الـد اجات النا يـ والــد اجات
النا ي الصغرية) وعن طريق اإلنفاذ الفعال.
 - 31وءشفت الرابط العاملي للطر يف أيلول/سبتمرب  2015عن ةليلدا املتا علـ اإلنةنـت للسـمم
عل الطر  .ويعرض الدليل دا شامم قا ما عل فنرة املنظوم إذ يشـمل مجيـ منـوانت السـمم علـ
الطــر م ــن بنيــات حتتي ـ وســا قني وتثقي ـ ومرءب ــات .ويف عــام  2016أص ــد املنتــد ال ــدوي للنق ــل يف
منظم ـ التعــاو والتنمي ـ يف امليــدا االقتص ــاة تقري ـرا بعن ـوا (صــفر م ــن الوفيــات واإلصــاابت اخلطــرية عل ـ
الطـر قيــاةة حتــول منط ـ حنــو منظوم ـ آمن ـ ) ويـيهب التقريــر إىل أ ح ـواة االصــطدام مينــن التنبــؤ هبــا
ءما مينن الوقاي مندا وتضمن ة اسات حلاالت إفراةي من بلدا ا دة عل الصعيد العامل .
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 - 32وواصـلت ءــل مــن جلن ـ اخل ـربا املعني ـ ابألنظم ـ املتعلق ـ ابلنقــل الــدوي للبضــا اخلطــرة ابلســن
احلديديـ والفرقـ العاملـ املعنيـ بنقـل البضـا اخلطـرة اجتماعدمـا املشـة بشـ اسـتصدام نظـم النقـل اليءي ـ
من أجل حتسني السمم واألما يف جمال نقل البضا اخلطرة.
 - 33وأما مشروع (أفريقيا أءثر أماان)  SaferAfricaالي ميتد عل مد ثم سنوات فقـد بـدأ يف
عـام  2016بتمويـل مــن االحتـاة األو ويب ويضــم  16مـن الشــرءا مـن أو واب وأفريقيــا إضـاف إىل االحتــاة
الــدوي للطــر واملعدــد البلدين ـ للســمم عل ـ الط ــر لتقــدمي التوصــيات مــن أجــل حتــدي خط ـ العم ــل
األفريقي ـ للس ــمم علـ ـ الط ــر وامليث ــا األفريق ـ للس ــمم عل ـ الط ــر وء ــيل لتق ــدمي ال ــدعم يف اخت ــاذ
مبــاة ات حم ــدةة .ويف ء ــانو األول/ةيس ــمرب  2016ق ــام املبع ــو اخل ــا املع ــي ابلس ــمم عل ـ الط ــر
ابلتعــاو م ـ اللدن ـ االقتص ــاةي ألفريقي ــا وب ـرانم البن ـ الــدوي لسياس ــات النق ــل يف أفريقيــا واهليئ ـ الوطني ـ
النينيـ للنقــل والســمم حلق ـ عمــل بش ـ إةا ة البيـاانت املتعلق ـ ابلســمم عل ـ الطــر واتفاقيــات األمــم
املتحدة وه املس ل الي ترءز عليدا خط العمل األفريقي للسمم عل الطر ابعتبا ها من األولوايت.
 - 34وعقد االحتاة الدوي للطر املؤ ر اإلقليم للسمم عل الطـر علـ مـد يـومني حـول موضـوع
”تس ـري مب ــاة ات الس ــمم عل ـ الط ــر يف أفريقي ــا ض ــرو ة ال غ ــى عند ــا“ يف آذا /م ــا  2017ب ــدا
الســمم مجدو ي ـ تنزانيــا املتحــدة .وانق ـ ممثلــو مــن مجي ـ أحنــا أفريقيــا التــدابري اخلاص ـ الــي مينــن اختاذه ــا
لتحقيق أهداف السمم عل الطر .
 - 35ويف تشـ ـرين الثـ ــاي/نـ ــوفمرب  2016أنشـ ـ ت املفوضـ ــي األو وبي ـ ـ فريق ــا جديـ ــدا بقيـ ــاةة املؤسس ـ ـ
اإلس ــباني  PAU Educationوبعضـ ـوي املعد ــد البلدينـ ـ للس ــمم علـ ـ الط ــر واجمللـ ـ األو ويب لس ــمم
النقل وذل للتعري أءثر ابمليثـا األو ويب للسـمم علـ الطـر وهـو عبـا ة عـن منتـد ءبـري للمدتمـ
املدي يُعى ابلسمم عل الطر ينضو فيه  3 400من النياانت العام واخلاص من مجي أحنا أو واب.

 - 36ويف ءانو األول/ةيسمرب  2017نُظمت يف الدوح حلق عمل الستعراض خمتل األنشط املتعلق ابلسمم
عل الطر ضمن منظوم األمم املتحدة .وحدةت حلق العمل الد و املستفاةة وأفضل املما سات ملعاجل مس ل السمم
عل الطر وال سيما يف سيا مبا ايت ء العا ،لنرة القدم يف .2022

ابء  -الركيزة  :2حتسني السالمة والتنقل على الطرق
 - 37ويف إطـا املنتـد العــامل املعـي بســمم السـري علـ الطــر صـيغت توصــيات إل شـاة البلــدا يف
الرف من مستو تنفيي اتفاقي عام  1968لمفتات وإشا ات الطر هبـدف حتسـني عممـات تنظـيم السـري
عل الطر وضما اتساقدا م أحنام االتفاقي  .وعموة عل ذلـ أُعـدت منصـ شـبني لتبسـيط تطبيـق
االتفاقي ومساعدة البلدا عل االستصدام الصحي لعممات تنظيم السري عل الطر .
 - 38وقدمت اللدن االقتصاةي واالجتماعي آلسيا واحمليط اهلاةئ املساعدة التقني إىل عـدة مـن الـدول
األعضا لتعزيز سمم اهلياءل األساسـي للطـر مبـا يف ذلـ مـن خـمل عمليـات تفتـي النقـا السـوةا
وتقـدمي املســاعدة لتنمي ـ القـد ات يف فيد ـ يف تش ـرين الثــاي/نـوفمرب  .2016وابإلضــاف إىل ذل ـ أجنــزت
اللدنـ ة اس ـ بشـ وض ـ املعـايري اإلقليمي ـ للمرافـق املتعلق ـ بسـمم اهلياءــل األساسـي للطــر علـ امتــداة
شــبن الط ــر الس ـريع اآلس ــيوي ونظمــت اجتماع ــات للص ـربا م ــن أجــل اس ــتعراض نتــا الد اس ـ وحتدي ــد
اإلجرا ات املقبل .
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 - 39ويف إط ـ ـ ــا مب ـ ـ ــاة ة مؤسسـ ـ ـ ـ بل ـ ـ ــومرب اخلرييـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل الس ـ ـ ــمم علـ ـ ـ ـ الط ـ ـ ــر يف الع ـ ـ ــا،
( )2019- 2015قام املرفق العامل للسمم عل الطر ومعدـد املـوا ة العامليـ بتحسـني ظـروف السـمم
يف اهلياءل األساسي للطر يف  10مد ومخس بلدا من خمل فحص حال أءثر من  1 300ءيلومة
من الطر وتد يب  2 700من أصـحا املصـلح ومـن  315مليـو ةوال مـن قـروض البنـ الـدوي.
وأص ـ ـ ـ ـ ــد معد ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـوا ة العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ تقري ـ ـ ـ ـ ــره املعن ـ ـ ـ ـ ــو (م ـ ـ ـ ـ ــد أءث ـ ـ ـ ـ ــر أم ـ ـ ـ ـ ــاان بفض ـ ـ ـ ـ ــل تص ـ ـ ـ ـ ــميمدا)
 Cities Safer by Designوفيــه أفنــا ع ــن ســبل تعزيــز الس ــمم عل ـ الطــر م ــن خــمل وض ـ التص ــاميم
للمد والشوا ع .وقام املعدد بتحليل بياانت حواة السري يف ابندونغ إندونيسيا وبوغوات ملساعدة هـاتني
املــدينتني عل ـ حتديــد أولــوايت التــدخمت احملــدةة األهــداف ءمــا ســاعد يف تط ـوير وحتســني منددي ـ مج ـ
البيـاانت عــن ح ـواة الســري وال ســيما ابلنســب لـنظم النقــل ابحلــافمت يف مــد بيلــو هــو يزوني و يــو ة
جانريو وفو اتليزا ابلربا يل ويف مومبا ابهلند.
 - 40وواص ــلت احلنوم ــات واملص ــا ف اإلمنا ي ـ االس ــتثما يف إةخ ــال حتس ــينات عل ـ الط ــر الش ــديدة
اخلطو ة من أجل حتقيق األهداف احملدةة يف سياس التصني ابلندمات الي وضعدا الربانم الدوي لتقييم
الطـر  .ومـن ذل ـ اسـتثما هيئـ الطــر السـيا ة إبننلـةا مــن أجـل حتقيـق  90يف املا ـ مـن السـفر يف طــر
سـريع مــن صــن أ ب ـ ومخـ جنمــات ومــن صــن ثــم جنمـات أو أحســن يف الطــر األخــر وأعمــال
التدديـد الـي قامــت هبـا نيو يلنــدا لتديئـ طــر وطنيـ مدم ـ مـن صــن أ بـ جنمــات واالسـتثما يف هولنــدا
لتحقيـق هـدف أال يبقـ مثـ أ طريـق مـن صــن جنمـ واحـدة أو جنمتـني حبلـول عـام  2020واالســتثما
احملدة األهداف الي قامت به و ا ة النقل يف ماليزاي لبلو هدفدا املتمثل يف جعل  75يف املا ـ مـن شـبن
الطـر النبــرية احلدــم تصـل إىل تصــني ثــم جنمـات أو أءثــر حبلــول عـام  2020واالســتثما املنث ـ
الـي قامـت بـه أسـةاليا يف الطريـق السـيا بـرو هـايو يف ءوينزالنـد إليصـال  85يف املا ـ مـن الطـر إىل
صـن ثــم جنمـات أو أفضــل حبلـول عــام  .2020ويف ومانيـا ُســن تشـري يقتض ـ تطـوير التصــميمات
املم م للسمم عل الطر سوا يف الطر اجلديدة أو القا م ومت تد يب  50من مدندسـ السـري علـ
الطر شيا م توصيات ةليل الرابط العاملي للطر .
 - 41وتعمـل مؤسسـ التصــد لتحـدايت األلفيـ عل ـ ايةة السـفر يف طـر مــن صـن ثـم جنمــات
أو أفضل يف إطا املشا ي الي تنفيها يف السلفاةو والفلبني والسنغال .وقدم البن الدوي الـدعم للعمليـ
الي تقوةها الدول لتحديـد احلـد األةىن مـن معـايري التصـني يف فئـ الـثم جنمـات ملشـا ي الطـر النـرب
يف والي ـ ءا اناتءــا وغريهــا مــن الــوالايت يف اهلنــد .وقامــت و ا ة النقــل الصــيني بتقيــيم مــا يزيــد عل ـ 000
 150ءيلومة من الطر من أجل تصنيفدا وفق مقيا الندمات ومت حتدي ما يقد بنحـو 30 000
ءيلـومة مـن الطـر  .وقامـت و ا ة التنميـ االقتصــاةي والـنفط واالسـتثما والتدـا ة والتبـاةل التدـا بتط ـوير
الط ــر الس ــيا ة الر يس ــي إليصـ ــاهلا إىل ص ــن ث ــم جنم ــات ءحـ ــد أةىن ابلتع ــاو مـ ـ مص ــرف التنمي ـ ـ
الن ــا يي .وإمج ــاال تش ــري التق ــديرات إىل أ مبل ــغ  14بلي ــو ةوال ق ــد مت اس ــتثما ه يف مش ــا ي ترمـ ـ إىل
جعل الطر أءثر سمم يف أءثر من  20من البلدا املنصفض الدخل والبلدا املتوسط الدخل.
 - 42وقد مت توثيق حال أةا اهلياءل األساسي عل الصعيد العامل من حي شرو السـمم وجـدو
الرفـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ــن مسـ ـ ـ ــتو السـ ـ ـ ــمم عل ـ ـ ـ ـ الطـ ـ ـ ــر وذلـ ـ ـ ـ يف منشـ ـ ـ ــو (لقاحـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل الطـ ـ ـ ــر )
 Vaccines for Roadsالــي يصــد ه الــربانم الــدوي لتقي ــيم الطــر حي ـ و ة يف اإلصــدا أ أءثــر م ــن
 50يف املا ـ م ــن الط ــر احلالي ـ تص ــنيفدا مت ــد ال يتع ــد الندمـ ـ الواح ــدة أو الندمت ــني ابلنس ــب جلميـ ـ
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مسـتصدم الطـر وأ تنفيــي حتسـينات حمـدةة األهــداف مـن ش ـ نه أ يثمـر مناسـب مــن حيـ الســمم
بقيم  8ةوال ات لنل ةوال واحد يُستثمر عل الصعيد العامل .

 - 43وقــد نف ــيت عــدة مب ــاة ات لتحســني س ــمم اهلياءــل األساس ــي للطــر يف حم ــيط املــدا  .فنظ ــام
التصـني ابلندمــات لظــروف الســمم يف حمـيط املــدا وهــو نظــام أنشـ ه الــربانم الــدوي لتقيــيم الطــر
بدعم من فيـدين  FedExاسـتصدمته املنظمـات غـري احلنوميـ األعضـا يف التحـال العـامل للمنظمـات
غري احلنومي املعني ابلسـمم علـ الطـر لقيـا وضـبط املصـاطر الـي يتعـرض هلـا التمميـي علـ الطريـق إىل
املد سـ  .وسـينو تطبيـق للدوات ـ احملمولـ متاحـا ابجملـا يف مجي ـ أحنـا العـا ،مـن أجــل ةعـم هـدف حتقيــق
حمت إىل املدا يف ظروف تصنيفدا ثم جنمات أو أفضل جلمي األطفال وسيدر اختبا التطبيق
من قبل مؤسس غونزالو وة يغـي يف األ جنتـني وأو وغـوا يف إطـا مشـروعدا الـي ولـه مؤسسـ السـيا ة
واجملتمـ التابع ـ الحتــاة الســيا ات الـدوي حتــت شــعا ”الســمم علـ الطرقــات ألطفــال أمرينــا المتيني ـ “.
وقامـت مؤسسـ آسـيا للوقايـ مـن اإلصـاابت بتصـميم وتنفيـي مشـروع ”األمـا يف حمـيط املـدا “ يف فييـت
انم يف الف ــةة  2016/2015وق ــدمت ال ــدعم التق ــي يف الص ــني يف إط ــا برانجمد ــا املش ـ حبنمـ ـ Walk
 Wiseابالشةا م اجملل األسةاي لألحبا اخلاص ابلطر .
 - 44وقامـت و ا ة الطــر الســيا ة والنقــل عل ـ الطــر يف اهلنــد يف عــام  2016ابلتعــاو م ـ االحتــاة
الــدوي للط ــر واجملل ـ األس ـةاي لألحبــا اخلاص ـ ابلطــر بتنظ ــيم ةو ة مــن س ــت أســابي متوج ـ بش ــداةة
ملراجع ـ احلســاابت يف جمــال الســمم عل ـ الطــر  .وتضــمنت الــدو ة ت ــد يبا يف هندس ـ الســري عل ـ الط ــر
وعمم تطبيقيا يف مراجع احلساابت .ويف أاي /مايو  2017أعلن االحتاة الدوي للطر عن برانجمه العامل
للت هيـل العلمـ لقـاةة أفرقـ مراجع ـ احلسـاابت يف جمـال السـمم علـ الطــر اعةافـا منـه ابلـدو األساس ـ
الـي تقــوم بـه عمليــات املراجعـ والتــدقيق املتعلقـ ابلســمم علـ الطــر يف ةفـ عدل ـ التغيـري يف مما ســات
تصميم الطر امل مون .
 - 45ويف الفةة  2016/2015قامت بلدي مدين أبو ظي وةا ر ا للشؤو البلدي والنقل إبعداة جمموع جديدة من
املعايري املوحدة لضما االتسا يف معايري تصميم الطر وبنا دا وصيانتدا عل صعيد اإلما ة.

جيم  -الركيزة  :3حتسني أمان املركبات
 - 46واصل املنتد العامل لتنسـيق األنظمـ املتعلقـ ابملرءبـات تقريـر مواصـفات األةا الواجبـ يف أجدـزة
املرءبات التقليد مندا وما ءا موصوال وآليا وءيل إلةماج تلـ املواصـفات يف أنظمـ األمـم املتحـدة
املرفق ـ ابتف ــا ع ــام  1958املتعل ــق ابعتم ــاة ش ــرو موح ــدة للموافقـ ـ ولمعـ ـةاف املتب ــاةل ابملوافقـ ـ علـ ـ
معــدات وقط ـ املرءبــات اآللي ـ ويف الل ـوا التقني ـ العاملي ـ املوض ـوع يف إطــا اتف ــا عــام  .1998وتتعل ــق
األنظمـ اجلديـدة لألمـم املتحـدة ابألةا مـن حي ـ السـمم للمرءبـات اخلفيضـ الضـدي وأجدـزة مســاعدة
الن ـواب ونظ ــم اإللنةونيـ ـ حلف ـ الت ـوا وأجدـ ـزة مراقب ـ ض ــغط العد ــمت وترءي ــب العد ــمت وحتم ــل
االص ــطدام األم ــام م ـ ـ الةءي ــز علـ ـ أحزم ـ ـ الس ــمم وس ــمم الـ ــد اجات الندراب يـ ـ الص ــغرية وحتمـ ــل
االصطدام اجلاني يف اختبا الصدم بعموة قا م.
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 - 47وفيمــا يتعلــق بــنظم النقــل اليءي ـ نظمــت اللدن ـ االقتصــاةي ألو واب واالحتــاة الــدوي لمتصــاالت
نـ ـ ـ ـ ــدوتني ع ـ ـ ـ ـ ــن موض ـ ـ ـ ـ ــوع ”مس ـ ـ ـ ـ ــتقبل السـ ـ ـ ـ ــيا ة املوص ـ ـ ـ ـ ـول ش ـ ـ ـ ـ ــبنيا“ يف ع ـ ـ ـ ـ ــام  2016و .2017
ويف آذا /ما  2017اعتمد املنتد العامل لتنسيق األنظم املتعلق ابملرءبات أوىل أنظم األمم املتحدة
الــي تتنــاول خاصــيات القيــاةة اآللي ـ إضــاف إىل املبــاةئ التوجيدي ـ املتعلق ـ أبمــن الفضــا اإللنــةوي ومحاي ـ
البيـاانت .ونُظــم عــدة مــن الفعاليــات يف حــرم قصــر األمــم يف جني ـ حي ـ قــام مصــنعو الســيا ات بعــرض
امل ـزااي ال ــي تتيحد ــا ه ــيه االبتن ــا ات م ــن قبي ــل َء ــن املرءب ــات ع ــن بُع ــد والنق ــل املن ــوء ال ــيا التش ــغيل
والتقدم احملر يف ظروف السمم يف املرءبات بشنل عام.
 - 48وقــدم ال ــربانم الع ــامل لتقي ــيم الســيا ات اجلدي ــدة ال ــدعم امل ــاي والتقــي إىل ب ـرام تقي ــيم الس ــيا ات
اجلديــدة يف جن ــو ش ــر آس ــيا وأمرين ــا المتيني ـ  .فف ـ اهلن ــد ء ــا مش ــروع ’س ــيا ات أءث ــر أم ــاان‘ ح ــافزا
للحنوم ـ لن ـ تق ــوم إبق ـرا اختب ــا للس ــيا ات اجلديــدة اعتب ــا ا م ــن تش ـرين األول/أءت ـوبر  2017ولتزوي ــد
الـد اجات النا ي ـ أبجدـزة من ـ انغــم النـواب اعتبــا ا مــن عـام  2018وإطــم ب ـرانم خـا هبــا لتقيــيم
السيا ات اجلديدة .وابإلضاف إىل ذل أطلق الربانم العامل لتقييم السيا ات اجلديـدة محلـ للـتصلص مـن
السيا ات الي ال ة ج هلا عل سـلم التصـني ابلندمـات ( )#NoZeroStarCarsوخريطـ طريـق لسـيا ات
أءثر أماان يف عام  2020وتقة خريط الطريق هيه جدوال منيا لتطبيق أنظم حمسن لسـمم املرءبـات.
ويُقة يف خريط الطريق أيضا التطبيق الشامل ألنظم األمم املتحدة املتعلق ابختبا ات الصدمات األماميـ
واجلانبيـ وتل ـ الــي تصـيب ال ـراجلني ءمــا يُقــة العمـل حبلــول عــام  2020إبلزاميـ جتديــز مجي ـ ســيا ات
الرء ــا ابل ــنظم اإللنةونيـ ـ حلف ـ الت ـوا  .ويت ــوىل ال ــربانم الع ــامل لتقي ــيم الس ــيا ات اجلدي ــدة أيض ــا قي ــاةة
الشراء املسماة الشراء من أجل من االصطدامات وه مباة ة ألصحا مصلح متعـدةين تـروج ألهـم
النظم املتاح لتدنب االصطدامات.
 - 49وعل ـ الص ــعيد القطــر ق ــر ت شــرط أب ــو ظــي إلزامي ـ إعطــا ن ــوع وط ـرا املرءب ــات الــي يق ـ هل ــا
اصــطدام مــن أجــل حتســني العمــل يف تثقي ـ الســا قني وحتســن اختبــا ات املرءبــات أو مواصــفا ا بينم ــا يف
الوالايت املتحدة نشرت و ا ة النقـل معـايري جديـدة للحـافمت املد سـي للت ءـد مـن أ حـافمت األسـطول
تستديب لشرو السمم وصاحل للسري عل الطر .

دال  -الركيزة  :4تعزيز سالمة مستعملي الطرق
 - 50يف إط ـ ـ ــا مب ـ ـ ــاة ة مؤسسـ ـ ـ ـ بلـ ـ ـ ــومرب اخلرييـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل السـ ـ ـ ــمم علـ ـ ـ ـ الط ـ ـ ــر يف العـ ـ ـ ــا،
 2019- 2015نفــيت منظم ـ الصــح العاملي ـ ب ـرانم تنمي ـ القــد ات القانوني ـ وهــو ب ـرانم يُعــى ببن ــا
قد ات احملامني ونشطا الـدعوة يف اتيلنـد ومجدو يـ تنزانيـا املتحـدة والصـني والفلبـني وفييـت انم واهلنـد .ونظـم
مقر منظم الصح العاملي حلقات عمل سنوي بشـ حتسـني السـمم علـ الطـر حضـرها أعضـا بـرانم
تط ـوير الق ــد ات القانونيـ ـ وأُطلق ــت سلس ــل حلق ــات ة اس ــي ش ــبني األم ــر ال ــي جع ــل ال ــربانم مت ــا
للدمدــو عل ـ الص ــعيد العــامل  .وســعيا إىل تق ــدمي املزيــد م ــن الــدعم يف بنــا الق ــد ات يف جمــال التش ـريعات
املتعلق ـ ابلســمم عل ـ الطــر وضــعت منظم ـ الصــح العاملي ـ منص ـ للــتعلم اإللنــةوي يف جمــال الس ــمم
عل الطر ابلتعاو م وحدة جونز هوبننز الدولي للبحو يف اإلصاابت.
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 - 51ويف أاي /م ــايو  2017قام ــت مؤسسـ ـ بل ــومرب اخلريي ـ ـ ابلشـ ـراء مـ ـ منظمـ ـ الص ــح العاملي ـ ـ
واالسةاتيديات احليوي  Vital Strategiesإبطم الشـراء مـن أجـل مـد صـحي وهـ شـبن عامليـ مـن
املد تلتزم إبنقاذ األ وا البشري بتنفيي تدخل واحد من ءل عشـرة تـدخمت تثبـت جـدواها يف الوقايـ مـن
األمراض غري املعدي ومن اإلصاابت وتتعلق ثمث من تل التدخمت ابلسمم عل الطر .
 - 52وقامت منظم األمم املتحدة للطفول (اليونيسي ) ابلشـراء مـ احتـاة السـيا ات الـدوي بتوسـي
يف برانجمدا املتعلق حبماي األطفال من اإلصاابت النامج عن حواة املرو ليشمل تسع بلدا ه اببوا
غينيا اجلديدة واب اغوا وجاماينا وجنو أفريقيا والصني والفلبني وفييت انم وءواب ومنغوليا .ويرءز الربانم
عل خط السمم يف الطريق إىل املد س الي أُعدت ابلتعـاو مـ املبـاة ة العامليـ مـن أجـل صـح األطفـال
وتنقلدم وجتم بني الربام القطري والدعوة عل الصعيد العامل .
 - 53وقـدم املنتــد العـامل املعــي بسـمم الســري علـ الطــر الـدعم للمعدــد اهلنـد للتثقي ـ يف الســري
عل ـ الطــر يف تنظــيم مــؤ رات ح ــول ســمم الــد اجات الندراب ي ـ الص ــغرية لبلــدا جنــو ش ـرق آس ــيا يف
شبا /فرباير وتشرين الثاي/نوفمرب  .2016وحضـر هـيه املـؤ رات ممثلـو مـن مجيـ بلـدا املنطقـ وأسـفرت
عــن إعــداة و ق ـ للسياس ـ العام ـ مــن أجــل حتســني ســمم الــد اجات الندراب ي ـ الصــغرية يف بلــدا جن ــو
شر آسيا وغريها من البلدا املنصفض الدخل والبلدا املتوسط الدخل.
 - 54وأطلق االحتاة الدوي للطر بدعم مـن شـرءي شـيل وميشـم مبـاة ة السـياق اآلمنـ يف اهلنـد يف
أاي /مـايو  2017و ـدف املبـاة ة إىل وضـ مدون ـ قطاعيـ طوعيـ للحـد مــن حـواة املـرو والوفيـات مــن
خمل تغيري معايري املرءبات التدا ي والعناي ابلسـا قني وتـد يبدم و ويـل املرءبـات والتـ مني وعقـوة النقـل
عل الطر .
 - 55وق ــام التح ــال الشـ ـرق للنق ــل املـ ـ مو واملس ــتدام ب ــدعم م ــن احت ــاة الس ــيا ات ال ــدوي واملص ــرف
األو ويب لإلنشا والتعمري إبقام شبن مـن املنظمـات الشـرين يف جمـال السـمم علـ الطـر يف  11بلـدا
م ــن أو واب الشـ ـرقي وجن ــو ش ــر أو واب والقوق ــا وآس ــيا الوس ــط  .ومن ــي أيل ــول/س ــبتمرب  2015نف ــيت
الش ــبن أءث ــر م ــن  60مب ــاة ة لتحس ــني س ــمم الـ ـراجلني وا ت ــدا أحزم ـ الس ــمم والتثقيـ ـ يف س ــمم
األطفـال علـ الطــر واسـتصدام مقاعـد الســمم لألطفـال والتنقــل اآلمـن للفئـات املعرض ـ للصطـر واحلــد
من سرع وإنفاذ عمل الشرط بفعالي .
 - 56وواصـلت مؤسس ـ آســيا للوقايـ مــن اإلصــاابت التعـاو م ـ الشــرءات الشـرين يف فييــت انم عل ـ
تنفي ــي ب ـرام يف امل ــدا بش ـ ا ت ــدا خ ــوذ الس ــمم  .وب ــدعم م ــن ش ــرء جونس ــو آن ــد جونس ــو قام ــت
املؤسسـ بتدريــب برانجمدـا املتعلــق ابملبـاةئ التوجيدي ـ املد سـي الــي وافقـت حنوم ـ فييـت انم عل ـ تطبيقــه
عل الصعيد الوطي هبدف بنـا قـد ات اجملتمعـات احملليـ يف تنفيـي بـرام السـمم علـ الطـر علـ املـد
الطويـل .وبــدعم مــن خمتـربات آبــوت عملــت املؤسسـ م ـ الطلب ـ واآلاب واملد سـني يف  15مــن املــدا يف
ث ــم مقاطع ــات ب ــني ع ــام  2015و  .2017ويف الع ــام الد اسـ ـ  2017/2016اةت مع ــدالت
ا تدا اخلوذ يف املدا املستفيدة من الربانم من  31يف املا غل  79يف املا بعد تنفيي التدخل.
 - 57وواص ــلت مؤسس ـ الس ــمم لألطف ــال يف مجي ـ أحن ــا الع ــا ،ب ــدعم م ــن في ــدين تنفي ــي بـ ـرانم
’ام يف هيا االجتاه‘ لسمم الراجلني حي اسـتفاة مـن الـربانم أءثـر مـن  1.5مليـو طالـب يف 420
مدين  .وقد أُقيمت أنشط يف إطا هيا الربانم يف ءل من الربا يل واتيلند ومجدو ي ءـو اي وجنـو أفريقيـا
17-14701

13/23

A/72/359

والصــني والفلب ــني وفيي ــت انم وءن ــدا واهلن ــد وال ــوالايت املتحــدة األمريني ـ  .ويش ــمل ال ــربانم حتس ــني اهلياء ــل
األساس ــي يف حم ــيط امل ــدا وأنش ــط ال ــدعوة  -وم ــن ذل ـ ي ــوم الس ــمم لألطف ــال يف اهلن ــد والي ــوم ال ــدوي
لليها مشيا إىل املد س يف جنو أفريقيا والصني والفلبني وفييت انم وءنـدا والـوالايت املتحـدة األمرينيـ
 فضم عن الربام التثقيفي وإعداة املواة التثقيفي . - 58وقام ــت مؤسسـ ـ الس ــمم لألطف ــال يف مجيـ ـ أحن ــا الع ــا ،بتص ــميم وإع ــداة بـ ـرانم ةوي لت هي ــل
التقنيني يف سمم األطفال املسـافرين يف أواخـر عـام  2016مث مت جتريبـه يف املنسـي مبشـا ء ممثلـني مـن
 11بلدا من بلـدا أمرينـا المتينيـ ويف قطـر .والـدو ة جـز مـن خطـ تـد يب لـثم سـنوات تـوفر جمموعـ
أساســي مــن اخل ـربا املتصصصــني ومينند ــا أ تؤهــل  45تقني ــا ومــد بني اثن ــني أو أءثــر ق ــاة ين عل ـ العم ــل
بصو ة مستقل لت هيل تقنيني يف سمم األطفال املسافرين عل الصعيد القطر .
 - 59ويف حزيـ ـرا /يوني ــه  2016نظمـ ــت مؤسسـ ـ غونزالـ ــو وة يغ ــي املنت ــد الـ ــدوي الث ــاي لسـ ــمم
األطفال عل الطر وقد استضافته اللدن الوطني للسري عل الطر يف شيل وانة السيا ات يف شيل
والتق ـ في ــه خ ـربا يف جم ــال الس ــمم عل ـ الط ــر م ــن مجيـ ـ أحن ــا الع ــا .،ويف أاي /م ــايو  2017قام ــت
مؤسسـ ـ غونزال ــو وة يغـ ــي والبنـ ـ الـ ــدوي واملص ــرف اإلمنـ ــا ألمرين ــا المتيني ـ ـ ومؤسسـ ـ يـ ــو يب إ
خلــدمات الط ــروة الربيدي ـ واملرصــد األي ــرب  -األمرين ـ املعــي ابلس ــمم عل ـ الطــر بع ــرض ة اس ـ ع ــن
ظ ــروف نق ــل األطف ــال علـ ـ ال ــد اجات النا ي ـ ـ يف أمرين ــا المتينيـ ـ أُجري ــت يف  45مدينـ ـ م ــن األ جنتـ ــني
وأو وغوا واب اغوا والربا يل واجلمدو ي الدومينيني وءولومبيا.
 - 60وواصل معدد املوا ة العاملي بدعم من فيـدين تنفيـي بـرانم تـد يب سـا ق احلـافمت وضـبا
املرو ضمن مباة ة ’السمم أوال‘ يف الربا يل ومجدو ي تنزانيا املتحدة واملنسي .
 - 61ويف تشرين األول/أءتوبر  2016قام ءل من أءاةميي االحتاة الدوي للنقل علـ الطـر وجامعـ
ءرانفيلـد والتحــال الشـرق للنقــل املـ مو واملســتدام إبطــم أةاة متاحـ عل ـ اإلنةنـت للتــد يب املدــي يف
الســمم عل ـ الطــر امسد ــا ”الس ــمم عل ـ الط ــر أثنــا العم ــل ةو ة للم ــديرين متاح ـ عل ـ اإلنةن ــت“
وتقـدم الـدو ة التوجيـه للمـديرين يف تطـوير املدـا ات القياةيـ مـن أجـل تنفيـي االسـةاتيديات املم مـ للسـمم
عل الطر .

هاء  -الركيزة  :5التدابري املتخذة يف أعقاب احلوادث
 - 62عقدت منظم الصـح العامليـ االجتمـاع الـي يعقـد ءـل سـنتني للتحـال العـامل لرعايـ اجلرحـ
حبضــو مشــا ءني مــن  11ةول ـ عض ـوا و  15منظم ـ ةولي ـ ملناقش ـ طا ف ـ م ــن املبــاة ات الرامي ـ إىل تعزي ــز
الرعايـ املقدمـ للدرحـ  .ومـن جمـاالت العمـل يف املســتقبل نشـر إطـا منظمـ الصـح العامليـ لتقـدمي الرعاي ـ
يف ح ــاالت الط ـوا ئ واألةاة املرتبطـ ـ هب ــيا اإلط ــا واخلاصـ ـ بتقي ــيم الرعاي ـ يف ح ــاالت الط ـوا ئ وهـ ـ أةاة
مصمم للمساعدة عل حتديد الثغرات وحتديد األولوايت .وقد أجريت عمليـات تقيـيم يف أءثـر  25بلـدا
معظمدــا يف أفريقي ــا ومنطق ـ ش ــر البحــر األب ــي املتوس ــط .وم ــن املبــاة ات األخ ــر تنفي ــي ال ــدو ة التد يبي ـ
ملنظم الصح العاملي يف الرعاي األساسي يف حاالت الطوا ئ وجمموع متنامل من أةوات الفر من أجـل
اســتصدامدا يف قبــل الــدخول إىل املستشــفيات وغريهــا مــن املرافــق .وقــدم الشــرءا إىل البلــدا الــدعم املتعل ــق
مبرحل ما بعد احلواة من خمل تقدمي املساعدة التقني املباشرة فضم عـن نشـر الواث ـق املعيا يـ املصتلفـ
مبا يف ذل تقرير منظمـ الصـح العامليـ املعنـو ”تـدابري مـا بعـد احلـواة مسـاعدة املتضـر ين مـن حـواة
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املـرو “ وةليـل تقـي بعنـوا ”التــدخمت األوليـ بعـد حـواة السـري“ وهــو مـن منشـو ات الشـراء العاملي ـ
للسـمم عل ـ الطــر واملرءــز املرجع ـ العــامل لإلســعافات األولي ـ التــاب لمحتــاة الــدوي جلمعيــات الصــليب
األمح ــر واهل ــمل األمح ــر وةلي ــل للت ــد يب املتق ــدم يف اإلس ــعافات األولي ـ لس ــا ق املرءب ــات التدا ي ـ أع ــده
االحتـاة الـدوي للطــر والـدليل األيــرب األمرينـ الشــامل لضـحااي ح ـواة االصـطدام الــي نشـره االحتــاة
األي ــرب األمرينـ ـ جلمعيـ ــات الض ــحااي املناهض ـ ـ للعنـ ـ علـ ـ الطـ ــر ومؤسسـ ـ  MAPFREواملصـ ــرف
اإلمنا ألمرينا المتيني .
 - 63وأطلـق التحــال العـامل للمنظمــات غـري احلنومي ـ املعنيـ ابلســمم علـ الطــر بـرانم التحــال
للتمنـني يف عـام  2016هبــدف بنـا قـد ات األعضــا علـ القيــام أبنشـط تسـتند إىل بيــاانت الواقـ  .وقــد
اس ـ ـ ـ ــتفاة م ـ ـ ـ ــن الت ـ ـ ـ ــد يب ابلفع ـ ـ ـ ــل أءث ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن  3 000م ـ ـ ـ ــن ممثلـ ـ ـ ـ ـ املنظم ـ ـ ـ ــات غ ـ ـ ـ ــري احلنومي ـ ـ ـ ـ ـ .
ـاع املعدـ ُد
ويف نيسا /أبريل  2017عقد التحـال اجتماعـه العـامل اخلـام يف مـاليزاي .واستض َ
ـاف االجتم َ
وعق ــد برعاي ـ ء ــل م ــن منظم ـ الص ــح العاملي ـ واملبع ــو
املــاليز للبح ــو يف جم ــال الســمم عل ـ الط ــر ُ
اخلا املعي بسمم الطر واملرفق العامل للسمم علـ الطـر والبنـ الـدوي ومؤسسـ فيـدين  .وحضـر
ـاع مـا يزيــد علـ  200منــدو مـن حنــو  64بلـدا .وءــا اهلـدف الر يس ـ مـن االجتمــاع هـو تيســري
االجتم َ
استمرا مشا ء الدول األعضا يف العمل من أجل حتقيق أهداف التنمي املستدام واإلعداة ألسبوع األمم
املتحدة العامل للسمم عل الطر الي نُظم يف أاي /مايو .2017
 - 64وأُنش ــئت يف ع ــام  2013مؤسس ـ ف ــاير إي ــد للمعونـ ـ والتنمي ـ الدوليـ ـ وه ـ تش ــا بنش ــا يف
حتسـني املدـا ات واملعــدات اخلاصـ ابلتـدخل بعــد حـواة االصـطدام يف البلــدا الـي تواجـه بعضــا مـن أشــد
التحـدايت حــدة يف جمــال الســمم علـ الطــر  .وبفضــل عمــل هـيه املؤسس ـ يف أحــد املشــا ي يف مجدو ي ـ
مولـدوفا أمنـن انتشـال وإنقـاذ  94مـن ضـحااي حـواة السـري علـ الطـر ومـا ءـا ليتسـى إنقـاذ هــؤال
لوال ما قدمته املؤسس من تربعات وتد يب.
 - 65وواصــل معدــد ج ــوج للصــح العاملي ـ تق ــدمي الــدعم التقــي إىل اهلن ــد مــن أجــل إنش ــا نظــام وط ــي
لرص ــد اإلص ــاابت وتقي ــيم الت ـ مني الص ــح املت ــا للمص ــابني يف حـ ـواة االص ــطدام علـ ـ الط ــر الس ــيا ة
الوطني ـ  .ويق ــوم املعد ــد ابالش ـةا م ـ جامع ـ م ــوان ومرء ــز جــا براء ــا للص ــدمات واملعاه ــد القومي ـ
اهلندي للعلوم الطبي إبجرا ة اس عن التدخمت يف جمال الرعاي يف حال الصدمات.
 - 66وقام ءل من أءسا وينةثو وجمموع يوخ للت مني ونستليه والشراء العاملي للسمم عل الطر
واالحتـاة الـدوي جلمعيــات الصـليب األمحـر واهلــمل األمحـر إبنشـا الفريــق العامـل املعـي ب ـزايةة السـمم عل ـ
الطـر مــن أجـل التعــاو عل ـ حتقيـق نتــا إجيابيـ يف جمــال الســمم علـ الطــر مـن خــمل ايةة مشــا ء
قطاع الت مني.
 - 67واعتمـد املنتـد العــامل لتنسـيق األنظمـ املتعلق ـ ابملرءبـات األحنـام الفني ـ لـنظم النـدا اإللنــةوي
 eCallحبي مينن للبلدا ومنظمات التنامل االقتصاة اإلقليمـ أ تسـتند إىل هـيه األحنـام لإليعـا
بةءيب هيه النظم .ويتوق أ تساعد نظم الندا اإللنةوي يف تيسري التدخل الفعال بعد وقوع احلواة .
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خامسا  -أنشطة الدعوة
 - 68ق ــام املبع ــو اخل ــا املع ــي بس ــمم الط ــر من ــي بداي ـ واليت ــه بعق ــد اجتماع ــات م ـ املس ــؤولني
احلن ــوميني وأص ــحا املص ــلح املعني ــني يف أءث ــر م ــن  50بل ــدا وال س ــيما يف البل ــدا املنصفضـ ـ ال ــدخل
والبلــدا املتوســط الــدخل الــي تعــاي مــن ض ــع يف مســتو الســمم عل ـ الطــر  .ونتيد ـ لــيل تلق ــت
أمان اللدن االقتصاةي ألو واب عدةا من الطلبات للحصـول علـ املسـاعدة التقنيـ مـن عـدة بلـدا مندـا
أوغنــدا وب ــوات والن ــامريو وءمبــوةاي وءولومبي ــا ومنغولي ــا وميامنــا ونيب ــال .وم ــن نتــا ه ــيا التع ــاو انض ــمام
الع ـرا إىل اتفاقيـ ـ ع ــام  1968للس ــري علـ ـ الط ــر  .ويف منغولي ــا نظ ــم املبع ــو اخل ــا يف حزيـ ـرا /يونيـ ـه
 2017ابلتعاو م اللدن االقتصاةي ألو واب حلق عمل للددات الوطني املعني ابلسـمم علـ الطـر
بش اتفاقات األمم املتحدة ذات الصل ابللوا املتعلق ابملرءبات ونقل البضـا اخلطـرة استضـافتدا و ا ة
تط ـوير الطــر والنقــل املنغولي ـ واجتم ـ فيدــا أءثــر مــن  50مســؤوال يف جمــال الســمم عل ـ الطــر ملناقش ـ
اتفاقيات األمم املتحدة واآلاث املةتب عل األطـراف املتعاقـدة وعمليـ انضـمام الـدول األعضـا  .واستضـاف
املبعو اخلا حلق عمل بش موضوع ”أفضل املما سات والشـراءات الر يسـي مـن أجـل السـمم علـ
الطـر “ يف أثنـا الــدو ة الثامنـ والســبعني للدنـ النقـل الــداخل التابعـ للدن ـ االقتصـاةي ألو واب وحضــرها
مســؤولو حنوميــو م ــن األ ة وأوغنــدا وت ـون وءينيــا والي ــوان واالحتــاة األو ويب .وعق ــد املبعــو اخل ــا
أيضــا اجتماعــا م ـ ممثلــني مــن  14مــن وءــاالت األمــم املتحــدة إلب ـ ار أ ي ـ الســمم عل ـ الطــر يف خط ـ
التنمي ـ املس ــتدام لع ــام  2030واستنش ــاف ف ــر التع ــاو احملتمل ـ مب ــا يف ذل ـ فيم ــا يتعل ــق بسياس ــات
األمــم املتح ــدة يف جم ــال الس ــمم عل ـ الط ــر وإمناني ـ اس ــتحدا ص ــندو اتب ـ لألم ــم املتح ــدة خمص ــص
ملس ل السمم عل الطر .
 - 69وج ـ ـ ــر االحتف ـ ـ ــال يف أاي /م ـ ـ ــايو  2017أبس ـ ـ ــبوع األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة الع ـ ـ ــامل الراب ـ ـ ـ للس ـ ـ ــمم
عل ـ ـ ـ ـ الط ـ ـ ـ ــر واحلمل ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ــي نُظم ـ ـ ـ ــت ابملناس ـ ـ ـ ــب حت ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــعا ”أنق ـ ـ ـ ــيوا األ وا #مدممد ـ ـ ـ ــم“
( .)Save Lives: #SlowDownونُظـم حنــو مـن  1 000مناســب فيمـا ال يقــل عـن  125بلــدا ُعـرف فيدــا
وسلط الضو عل التـدابري الم مـ للتصـد هلـيا اخلطـر .وشـا يف هـيه األنشـط ءـل مـن
مبصاطر السرع ُ
احلنومات واملنظمات غري احلنوميـ ووءـاالت األمـم املتحـدة واملؤسسـات والقطـاع اخلـا واختـيت شـنل
”أايم للتمدــل“ والقيــام حبمــمت يف حميط ـ املــدا وإجــرا مناقشــات للسياس ــات الوطني ـ وب ـ ب ـرام
حوا ي ـ تلفزيوني ـ وإذاعي ـ ووقف ــات لت ــيءر ضــحااي ح ـواة الســري عل ـ الط ــر  .وأصــد ت منظم ـ الص ــح
العامليـ وثيقـ بعنـوا ”الـتحنم يف السـرع “ ( )Managing Speedوه ـ وثيقـ للتوعيـ تبـني أ السـرع ه ـ
الســبب يف واحــدة م ــن أصــل ء ــل ثــم وفيــات انمج ـ عــن ح ـواة الســري عل ـ الص ــعيد العــامل وأ مث ـ
تــدابري تســندها بي ــاانت الواق ـ  .وم ــن األنشــط ال ــي نُفــيت عل ـ الصــعيد الع ــامل محل ـ ُ التوعي ـ حتــت ش ــعا
”لقـا مــن السـرع “ ( )Speed Vaccineوقــد أطلقتدـا املبــاة ة العاملي ـ مـن أجــل صـح األطفــال وتــنقلدم
ـيم
نشر عدة خـا عـن الـتحنم يف السـرع يف اجمللـ الفصـلي للنليـ األسـةالي للسـمم علـ الطـر وتنظ ُ
و ُ
مناسبات استضافتدا مؤسسـ آسـيا للوقايـ مـن اإلصـاابت يف ءـل مـن اتيلنـد والصـني وفييـت انم وءمبـوةاي
ـام شــبن أ اب العمــل املناص ـرين للســمم عل ـ الطــر إبعــداة جمموع ـ مــن امل ـواة أل اب العمــل ةعم ــا
وقيـ ُ
لألسبوع العامل للسمم عل الطر .
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 - 70وءـز اليــوم العــامل إلحيــا ذءــر ضــحااي حرء ـ املــرو عل ـ الطــر يف عــام  2015عل ـ حتســني
سلو مستصدم الطر وإةام أو ايةة إنفاذ قوانني السمم عل الطر حتت شعا ”حا وقت التـيءر
 قول ـوا ال للدرمي ـ عل ـ الط ــر “ يف ح ــني ء ــزت املناس ــب يف ع ــام  2016عل ـ املرحل ـ ال ــي تل ـ وق ــوعحاة املرو يف إطا موضوع ”اإلجرا ات احليوي بعد وقوع احلواة الرعاي الطبي والتحقيق والعدال “.
 - 71وأُنشــئت الش ــبن العاملي ـ للمش ــرعني املعني ــني ابلس ــمم عل ـ الط ــر لتن ــو مبثاب ـ منص ـ مفتوح ـ
للربملـانيني لتبـاةل أفضـل املما سـات يف جمـال السياسـات والتش ـري املتعلقـني ابلسـمم علـ الطـر مـن أجــل
تشــدي املزيــد مــن البلــدا عل ـ اعتمــاة اس ـةاتيديات شــامل وفعال ـ للســمم عل ـ الطــر  .وقامــت منظم ـ
الصح العاملي ابالشةا م مؤسس  Towards Zero Foundationبتنظـيم حلقـ عمـل ةوليـ للمشـرعني
املعنــني ابلس ــمم عل ـ الط ــر وذل ـ يف لن ــد يف ء ــانو األول/ةيس ــمرب  2016أعقبد ــا إط ــم البي ــا
الــدوي #م ــن  -أج ــل  -الس ــمم  -عل ـ  -الط ــر ( )#4RoadSafetyيف أاي /م ــايو  .2017ويتض ــمن
البيا  10توصيات يسي لتشدي الربملانيني عل ةعم عقد العمل والغايـ  6مـن اهلـدف  3مـن أهـداف
التنمي املستدام وتدابري السمم عل الطر وفق وثيق ”أنقيوا احلياة“ ملنظم الصح العاملي .
 - 72ويف آذا /مـا  2017أصـد و ا النقـل يف الــدول األعضـا يف االحتـاة األو ويب إعـم فاليتــا
بشـ الســمم علـ الطــر منــاةين خبطـوات جديــدة بش ـ السـمم عل ـ الطــر وإحـدا صــندو مــن
أجــل ط ــر أءثــر أم ــاان وحتدي ــد هــدف قاب ــل للقي ــا لشــبن النق ــل الع ــابرة ألو واب وإقام ـ مش ــا ي أء ــرب
حدما للسمم عل الطر .
 - 73وأقام ــت اللدنـ ـ االقتصـ ــاةي ألو واب عمقـ ـ شـ ـراء م ـ ـ مؤسسـ ـ اليـ ـ الدولي ـ ـ للعم ــل املشـ ــة
( )LIFEواملبعــو اخل ــا املع ــي بس ــمم الط ــر لتنظ ــيم املدرجــا الع ــامل ألف ــمم الس ــمم عل ـ الط ــر يف
ش ــبا /فرباي ــر  2017يف قص ــر األم ــم جبني ـ ابلت ـزامن مـ ـ ال ــيءر الس ــنوي الس ــبعني إلنش ــا جلن ـ النق ــل
الــداخل  .وو ة عل ـ املدرجــا  232فيلم ــا ُعــرض مند ــا أءث ــر مــن  100عل ـ اجلمدــو خ ــمل املدرج ــا
للتوعي مبس ل السمم عل الطر .
 - 74وقام احتاة السيا ات الدوي ابلشراء م شرء  JCDecauxلإلعمانت إبطم أول محلـ علـ
الصـعيد العـامل لإلعـمانت يف الفضـا العـام بش ـ السـمم علـ الطـر  .وتشـا يف احلملـ  13شصصــي
مرموق تروج سا ل بسيط وعاملي ترم إىل إنقاذ األ وا عل الطريق.
 - 75ويف إط ـ ـ ــا مب ـ ـ ــاة ة مؤسسـ ـ ـ ـ بل ـ ـ ــومرب اخلرييـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل الس ـ ـ ــمم علـ ـ ـ ـ الط ـ ـ ــر يف الع ـ ـ ــا،
 2019- 2015نفــيت منظم ـ الصــح العاملي ـ ب ـرانم الزمال ـ اإلعممي ـ يف الس ــمم عل ـ الطريــق وه ــو
بـرانم يُعــى ببنـا قــد ات الصــحفيني يف اتيلنـد ومجدو ي ـ تنزانيـا املتحــدة والصــني والفلبـني وفييــت انم .وءــا
اهلــدف مــن ب ـرانم الزمال ـ إنش ــا آلي ـ تض ــمن املشــا ء عل ـ امل ــد البعيــد م ــن جانــب جمموع ـ خمتــا ة م ــن
الصـحفيني املـد بني علـ التغطيـ اإلعمميـ لألمــو املتعلقـ ابلسـمم علـ الطـر  .وأُجريـت ةو ات لتــد يب
الصـحفيني يف مناســبات عامليـ يســي مثـل املــؤ ر العـامل الثــاي الرفيـ املســتو بشـ الســمم علـ الطــر
 .2016وأُقيمت ةو ات تد يبي إضافي نفيها معدد جـوج للصـح العامليـ ابلتعـاو مـ منظمـ الصـح
العامليـ اسـتفاة مندـا صـحفيو مـن منطقـ غـر احملـيط اهلـاةئ بينمـا قامـت الشـراء العامليـ للسـمم علـ
الطر بتد يب أءثر من  300من نشطا الدعوة يف تسع بلدا بش تصميم وتنفيي محمت الدعوة.
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 - 76وقامــت الش ـراء العاملي ـ للس ــمم عل ـ الط ــر يف إط ــا مب ــاة ة مؤسس ـ بل ــومرب اخلريي ـ العاملي ـ
للسمم عل الطر  2019- 2015بتد يب أءثـر مـن  3 300مـن ضـبا الشـرط يف تسـع بلـدا يف
مواضـي مندــا أءثــر الوســا ل فعالي ـ يف ةع الســياق حتــت أتثــري النحــول والســرع وحتســني معــدالت ا تــدا
حزام األما واخلوذ.
 - 77ونظـم الشـرءا عــدةا مـن املــؤ رات .فالرابطـ العاملي ـ للطـر نظمــت مـؤ ر الطــر العـامل يف تش ـرين
الثـاي/نـوفمرب  2015ءمـا نظمـت حلقـات العمـل واحللقــات الد اسـي الدو يـ  .وقامـت مجعيـ شـبا مــن
أجــل الس ــمم عل ـ الط ــر مبعي ـ حت ــال وقاي ـ األطف ــال مــن اإلص ــاابت وحنوم ـ الس ــنغال بتنظــيم م ــؤ ر
للســمم عل ـ الط ــر لألطفــال والشــبا خ ــمل املــؤ ر العــامل الث ــاي الرفي ـ املســتو بش ـ الســمم عل ـ
وعقــد مــؤ ر أسةاالســيا للســمم عل ـ الطــر يف ءــانربا يف أيلــول/ســبتمرب  2016وتضــمن مبــاة ة
الطــر ُ .
للمـن الد اسـي ممول ـ مـن الش ـراء العامليـ للســمم علـ الطــر وحنومـ أس ـةاليا األمـر الــي منـن تســع
من املندوبني من البلدا املنصفضـ الـدخل والبلـدا املتوسـط الـدخل مـن احلضـو  .وعقـد معدـد التثقيـ يف
جمــال الســري عل ـ الطــر مــؤ را ح ــول الــد اجات الندراب ي ـ الصــغرية ابلش ـراء م ـ اإلةا ة الوطني ـ لس ــمم
حرء ـ املــرو عل ـ الطــر الســيا ة يف الــوالايت املتحــدة وو ا ة الطــر الســيا ة والنقــل عل ـ الطــر يف اهلنــد
واللدن االقتصاةي واالجتماعي آلسيا واحمليط اهلاةئ واللدنـ االقتصـاةي ألو واب .وقامـت مؤسسـ السـمم
لألطفال يف مجي أحنـا العـا ،ابالشـةا مـ مؤسسـ جنـرال موتـو وفيـدين ومؤسسـ احتـاة السـيا ات
الدوي وجدات فاعل أخـر ابستضـاف الـدو ة الثانيـ ملـؤ ر القمـ ’احلفـا علـ سـمم األطفـال ابحلفـا
عل سمم الطر ‘ يف ءانو األول/ةيسمرب  2016وءـيل اجتمـاع تلـ اجلدـات الفاعلـ بشـ محايـ
األطفال من اإلصاابت وذل يف ابلتيمو الوالايت املتحدة يف و /يوليه .2017
 - 78وقامـت مؤسسـ آسـيا للوقاي ـ مـن اإلصـاابت بتنســيق عمليـ إطـم محل ـ سـي سـتيب للســمم
علـ الطـر يف فييــت انم وهـ مبـاة ة للمصــلح العامـ يف عمــوم آسـيا تقوةهـا مؤسس ـ بـروةن ابلش ـراء
م ـ انشــيونل جيوغراف ـ واحت ــاة الســيا ات الــدوي يف عــام  .2017وتُنف ــي أيضــا األنشــط املقام ـ يف إط ــا
هيه احلمل يف إندونيسيا واتيلند والفلبني وءمبوةاي وماليزاي وميامنا .
 - 79وابلتعاو م شرء فولفو أطلق االحتاة الدوي للنقل عل الطر مباة ة حتـت شـعا ’ ُمـد لنـا يـد
العــو ‘ هبــدف حتســني وع ـ األطفــال مبس ـ ل الس ــمم عل ـ الطــر بينمــا أطلق ـت فيــدين سلســل م ــن
حلقات العمل يف انميبيا ابالشةا م اجملل الوطي للسـمم علـ الطـر والشـراء العامليـ للسـمم علـ
الطر واالحتاة الدوي جلمعيات الصليب األمحر واهلمل األمحر من أجل تعزيز السمم علـ الطـر ضـمن
قطاع الشرءات.
 - 80ومت إع ــداة ع ــدة متن ــوع م ــن الواث ــق التوجيديـ ـ ومنص ــات العم ــل .فق ــد أطلق ــت الشـ ـراء العامليـ ـ
للس ــمم علـ ـ الط ــر مرء ــز مـ ـوا ة ال ــدعوة ( )Advocacy Resource Centreوه ــو قاع ــدة بي ــاانت علـ ـ
اإلنةنت نن املستعملني من احلصول عل طا ف من املوا ة التقني بينما نشـرت مؤسسـ احتـاة السـيا ات
ال ــدوي ومنظم ـ األم ــم املتح ــدة للطفول ـ (اليونيس ــي ) تقري ـرا يف جم ــال ال ــدعوة بعن ـوا ”حق ــو امل ــرو فق ــر
األطفــال واإلص ــاابت النامج ـ ع ــن ح ـواة امل ــرو يف األهــداف اإلمنا ي ـ لأللفي ـ “ وي ــرب التقري ــر ءي ـ أ
اإلصاابت النامج عن حواة املرو تؤة إىل تفاقم فقر األطفال .وأصد ت منظم الصـح العامليـ مـوجزا
للسياسـ العامـ يتعلـق بتعـاط املصـد ات والسـمم عل ـ الطـر إضـاف إىل وثيقـ معنونـ ”محـمت وســا ل
اإلعمم من أجل السمم عل الطر جمموع أةوات“ وفيدا ة و مستفاةة من تنفيي محمت التسويق
االجتماع يف البلدا املنصفض الدخل والبلدا املتوسط الدخل.
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 - 81ويف أاي /مايو  2017أصد االحتاة الدوي للطر مننـزا جديـدا للمعـا ف بشـ السـمم علـ
الطر يف إطا املما س املنرس يف جمال املعرف بقطاع النقل عل الصـعيد العـامل  .والفـرع اجلديـد  -بشـ
اخلط ـ العاملي ـ لعقــد العم ــل مــن أج ــل الســمم عل ـ الطــر  -يض ــم املعــا ف ال ــي تنتددــا املؤسس ــات ال ــي
جتتمـ يف إطـا أفرق ـ املشـا ي املقام ـ ضـمن الرءي ـزتني  1و  2ضـمن فريــق األمـم املتحــدة املعـي ابلتعــاو يف
جمال السمم عل الطر .

سادسا  -مجع البيععا ت وإجعراء البحععوث ورصععد أنشعطة عقععد العمععل معن أجععل السععالمة
على الطرق
 - 82نشـرت منظمـ الصـح العامليـ التقريــر املرحلـ العـامل لعـام  2015عــن السـمم علـ الطـر قبــل
انعقـاة املـؤ ر العــامل الثـاي الرفي ـ املسـتو بش ـ السـمم عل ـ الطـر  .وأظدــر التقريـر أ تقــدما ضـئيم قــد
أُحـر فيمـا يتعلـق ابحلـد مــن الوفيـات واإلصـاابت ولننـه أشـا إىل بع ـ التحسـينات يف سـن قـوانني جيــدة
للســمم عل ـ الط ــر  .وةعــا التقريــر إىل ايةة العم ــل عل ـ الصــعيد القط ــر مــن أجــل حتقي ــق الغاي ـ  6م ــن
اهلدف  3من أهداف التنمي املستدام .
 - 83ونشـر الفريــق الــدوي املعــي جبمـ وحتليــل بيــاانت الســمم عل ـ الطـر بيــاانت عــن الســمم عل ـ
الطر من  40بلدا يف عام ( 2016أغلبدا من البلدا املرتفع الدخل) .وتبني حصول تقدم يف  32بلدا
وإ ءـا عــدة الوفيــات قـد ا تف ـ يف البلــدا األخــر  .ءمـا ســلطت الضــو عل ـ تزايـد عــدة الوفيــات بــني
ءبا السن يف تل البلدا .
 - 84وشـرع املنتــد الـدوي للنقــل ابلتعــاو مـ املرصــد األيـرب األمرين ـ للســمم علـ الطــر واحتــاة
السـيا ات الـدوي يف إجـرا ة اسـ إلعـداة مؤشـرات للمقا نـ بشـ األةا يف جمـال السـمم علـ الطـر يف
 10بلــدا م ــن أمرين ــا المتيني ـ  .ويُتوق ـ أ تت ــي نت ــا ه ــيا املش ــروع أةاة لص ــانع السياس ــات يف أمرين ــا
المتينيـ ـ مـ ــن أج ــل تقيـ ــيم مـ ـواطن القـ ــوة والض ــع يف ءـ ــل بل ــد وحتديـ ــد اجمل ــاالت اجلـ ــديرة ابالهتمـ ــام يف
السياسات العام .
 - 85ونظــم عــدة مــن املنظمــات حلقــات عمــل وةو ات تد يبي ـ مــن أجــل حتســني عملي ـ مج ـ البيــاانت
و صــد أنشــط الســمم عل ـ الطــر يف مجي ـ أحنــا العــا .،فقــد قامــت اللدن ـ االقتصــاةي ألمرينــا المتيني ـ
ومنطق البحر النـا يي ابلتعـاو مـ منظمـ الصـح للبلـدا األمرينيـ والوءالـ الوطنيـ األ جنتينيـ للسـمم
عل ـ الط ــر والوءالـ ـ الش ــيلي للس ــمم علـ ـ الط ــر بتنظ ــيم العدي ــد م ــن حلق ــات العم ــل لتحس ــني نظ ــم
البيــاانت ونظــم ب ـرانم سياســات النقــل يف أفريقيــا الت ــاب للبن ـ الــدوي حلقــي عمــل ابلتعــاو م ـ الفري ــق
الدوي املعي جبم وحتليل بياانت السمم علـ الطـر بشـ السـمم علـ الطـر مـن مجـ البيـاانت إىل
حتليل السياسات للبلدا األفريقي الناطق ابإلننليزي واألخر الناطق ابلفرنسـي وقـدمت مراءـز منافحـ
األمـ ـراض والوقاي ـ ـ مندـ ــا يف ال ــوالايت املتحـ ــدة املسـ ــاعدة التقنيـ ـ إىل اتيلنـ ــد والصـ ــني لتحس ــني نظـ ــم مراقب ـ ـ
اإلصاابت يف البلدين.
 - 86وأما شبن شوا ع أءثر أماان يف املـد فقـد أطلقدـا املنتـد الـدوي للنقـل واحتـاة السـيا ات الـدوي
خــمل مــؤ ر املو ــل الثال ـ  .وســتقوم املبــاة ة بتط ـوير البيــاانت والقــد ات التحليلي ـ يف املــد مــن أجــل ص ــد
التقــدم احملــر ب ــدعم مــن الفري ــق الــدوي املعــي جبم ـ وحتليــل بي ــاانت الســمم عل ـ الط ــر  .وطــو ال ــربانم
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الدوي لتقييم الطر أةوات براجمي عاملي جماني الستنشاف مد سمم اهلياءل األساسي للطر يف مجيـ
أحنـا العــا .،وتتضــمن هـيه األةاة الرباجمي ـ  -وامسدــا  - ViDAنتـا متاح ـ للعمــوم مـن التقييمــات املندــزة
للطــر يف مجي ـ أحن ــا العــا .،ويق ــوم الــربانم ال ــدوي لتقيــيم الط ــر يف الوقــت ال ـراهن بوض ـ أةوات تفاعلي ـ
الستنشــاف نتــا التص ــني عل ـ س ــلم الندمــات وحص ــر منــاطق اخلطــر عل ـ اخل ـرا ط ألءث ــر مــن ملي ــو
ءيلومة من الطر يف مجي أحنا العا.،
 - 87ولقد أُجر عـدة مـن الد اسـات يف خمتلـ البلـدا  .فقـد قامـت مراءـز منافحـ األمـراض والوقايـ
مند ــا مبعي ـ مؤسس ـ  Amendبتقي ــيم عش ـوا ل ــربانم يرم ـ إىل حتس ــني اهلياء ــل األساس ــي للم ــدا يف
مجدو ي تنزانيا املتحدة وأظدر التقييم اخنفاضا بنسب  26يف املا يف عـدة اإلصـاابت بفضـل هـيا الـربانم
يف حـني أ إنشـا قاعــدة بيـاانت حلـاالت االصــطدام يف أبـو ظـي منــن احلنومـ مـن حتديــد أمنـا الســلو
احملفوفـ ابملصـاطر وتوجيـه أنشـط التثقيـ العـام وجدتدـا الصـحيح  .ونشـر االحتـاة الـدوي للنقـل علـ الطــر
وجامع الدول العربي ة اسـ بعنـوا ”أثـر التـد يب علـ سـا ق املرءبـات التدا يـ /مرءبـات الشـحن يف العـا،
العريب“ وشدة التقرير عل األثر اإلجيايب للتد يب املدي من حي احلد من حواة االصطدام.

سابعا  -الدعم املايل
 - 88لقــد طلب ــت اجلمعي ـ العام ـ يف قرا ه ــا  260/70إىل األم ــني العــام أ ينظ ــر يف إمناني ـ إنش ــا
صـندو لألمــم املتحــدة خمصــص للســمم عل ـ الطــر بتمويــل مــن التربعــات .وأعــدت اللدن ـ االقتصــاةي
ألو واب مقةحا يف هيا الصدة وأطلق أميندا التنفيي واملبعو اخلا املعي بسـمم الطـر عمليـ تشـاو ي
يف أثنا املؤ ر العامل للنقل املستدام يف تشرين الثاي/نوفمرب  .2016وقُـدم املقـة أيضـا يف الـدو ة التاسـع
والسبعني للدن النقل الداخل التابع للدن االقتصاةي ألو واب يف شبا /فرباير  .2017وسـيدر حتـدي
املقـة يف األشـدر القاةم ـ ُلةاعـ فيـه وجدــات النظـر املسـتقاة مــن الـدول األعضـا واجلدــات املعنيـ صــاحب
املصلح .
 - 89وأعلن املرفق العامل للسمم عل الطر الي يستضيفه البن الدوي تعددا بـدف مليـونني مـن
الدوال ات من أجل السمم علـ الطـر يف البلـدا املنصفضـ الـدخل يف إطـا اجتماعـات مبـاة ة ءلينتـو
العاملي يف عام  2016وأقرت  25مشروعا جديدا.
 - 90ويف أاي /مــايو  2017أعلنــت مؤسس ـ بلــومرب اخلريي ـ مبــاة ة بقيم ـ مخس ـ مميــني ةوال حت ــت
شعا ”الشراء من أجل مد صحي “ وتشمل ثمث تدخمت يف جمال السمم عل الطر .
 - 91وقدم برانم احتـاة السـيا ات الـدوي للمـن يف جمـال السـمم علـ الطـر الـدعم إىل مجيـ أعضـا
احت ــاة الس ــيا ات ال ــدوي .فمن ــي ع ــام ُ 2010م ــن م ــا جمموع ــه  4.8ممي ــني ي ــو و ألءث ــر م ــن  300م ــن
مبــاة ات الســمم عل ـ الطــر يف  75بلــدا .ويقــدم احت ــاة الســيا ات الــدوي هب ـ ســنوي قــد ها  1.2ملي ــو
يو و و نن هيه اهلب أعضا االحتاة من معاجل حتدايت السمم عل الطر عل الصعيد احملل .
 - 92ومت االستثما بنثاف وأجنزت أعمال لرف تصني الطر العالي املصـاطر إىل مرتبـ ثـم جنمـات
أو أفضـل يف عــدة مــن البلــدا املرتفع ـ الــدخل وهـ أس ـةاليا وســلوفاءيا وقطــر واململن ـ املتحــدة لربيطانيــا
العظم وأيرلندا الشمالي ونيو يلندا والوالايت املتحدة األمريني  .وال يزال الربانم الدوي لتقييم الطر يقوم
أبعمال البح والتطوير والدعم الم م لن تُطبق عل الصعيد العامل أساليب حتديد مـواطن اخلطـر علـ
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اخلرا والتصني عل سلم من الندمات والتصطيط لمستثما وذل بـدعم مـن مؤسسـ احتـاة السـيا ات
الدوي واملرفق العامل للسمم عل الطر واملصا ف اإلمنا ي املتعدةة األطراف واحلنومات وفيدين
ون ـواة احت ــاة الس ــيا ات الــدوي والرابط ـ األو وبي ـ ملصــنع الس ــيا ات وغ ــري هــؤال م ــن الش ــرءا ال ــوطنيني
واإلقليميــني .وال ي ـزال يتزاي ــد العم ــل االس ــتباق إلع ــداة خطــط لمس ــتثما يف حتس ــني الس ــمم عل ـ الط ــر
تنو ه األمثل للرف إىل أقص حد من عدة األ وا البشري الي يتم إنقاذها لقا ءل ةوال يتم إنفاقه
وحتسني تصني الطر الوطني علـ سـلم الةتيـب ابلندمـات .وحبلـول ايـ عـام  2017تشـري التقـديرات
إىل أ مليو ءيلومة من الطر سينو قد مت تقييمدا يف  77بلدا.
 - 93وق ــدمت الش ـ ـراء العاملي ـ ـ للسـ ــمم عل ـ ـ الط ــر حنـ ــو  4.5مميـ ــني ةوال ألءثـ ــر مـ ــن  50مـ ــن
منظمات اجملتم املدي واملنظمات احلنوميـ للـدعوة مـن أجـل تعزيـز السياسـات الـي ـم مسـتصدم الطـر
ومعايري سمم املرءبات.
 - 94وبتمويـل ومســاعدة تقني ـ مــن مراءـز منافح ـ األم ـراض والوقاي ـ مندـا اســتفاة املتــد بو يف ب ـرانم
التد يب امليداي يف جمال علم األوبئ من من صغرية تراوحت بني  3 000ةوال و  5 000ةوال للقيـام
أبنش ــط ذات ص ــل ابلس ــمم علـ ـ الط ــر يف أوغن ــدا وجن ــو أفريقي ــا وجو جي ــا وفيي ــت انم وء ــوت ةيفـ ـوا
ونيدرياي.
 - 95وقُــدم ال ــدعم التم ـويل للمش ــا ي املتعلق ـ ابلس ــمم عل ـ الط ــر يف اجملتمع ــات احمللي ـ م ــن قبي ــل
مباة ة ’أما يف اليها إىل املد س  -أما يف اإلاي إىل البيت‘ قدمته شرءات شيل وتواتل وتويوات يف
إطا املباة ة العاملي للسمم عل الطر الي تديرها الشراء العاملي للسمم عل الطر .
 - 96وأُعل ــن ع ــن تقري ــر بعن ـوا ”االس ــتثما م ــن أج ــل إنق ــاذ األ وا حال ـ اس ــتثما م ـؤثر للوقاي ـ م ــن
صــدمات الطريــق“ يف مق ــر البن ـ ال ــدوي يف أيلــول/ســبتمرب  .2016وب ــدعم مــن الوءال ـ األمريني ـ للتنمي ـ
الدولي ـ ومؤسس ـ احت ــاة الســيا ات ال ــدوي ومراءــز منافح ـ األم ـراض والوقاي ـ مند ــا ومؤسس ـ ي ــو يب إ
وجدت الد اس أ سندات االستثما املؤثر يف ءمبوةاي عل سبيل املثال مينن أ تسـاعد يف منـ 14
إصـاب قاتل ـ و  260مــن اإلصــاابت األخــر عل ـ مـد ثــم ســنوات يف حــال تنفيــي الــربانم مصــحواب
بربام يرءز استصدام اخلوذ.

اثمنا  -االستنتاجات والتوصيات
 - 97منذ تقدمي التقرير السابق إىل اجلمعية العامة ،نُفذت العديد من املبادرات الوطنيعة واإلقليميعة
والعاملية الرفيعة املستوى ،نفذهتا الدول األعضاء واجملتم الدويل.
 - 98وال تزال احلاجة قائمة إىل مزيد من اإلجراءات ،كما يتضح من التقريعر املرحلعي الععاملي لععام
 2015عن السالمة على الطرق ،لتحقيق اهلدف املسطر لعقد العمل من أجل السالمة على الطعرق
( )2020- 2011والغايعة  6معن اهلعدف  3معن أهععداف التنميعة املسعتدامة الراميعة إىل خفع عععدد
الوفيات واإلصاابت النامجة عن حركة السري على الطرق إىل النصف حبلول عام .2020
 - 99ويتطلب األمر مزيدا من األمعوال لكعي تنفعذ البلعدان التعدخالت الالزمعة ،مثعل تلع املوصعى
هبا يف وثيقة ”أنقذوا احلياة“ ملنظمة الصحة العاملية ،خالل العقد العمل وما بعده.
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 - 100ولضمان أن تتحقق األهداف املسطرة لعقد العمل من أجل السالمة على الطرق (- 2011
 )2020والغايعة  6مععن اهلععدف  3معن أهععداف التنميععة املسععتدامة ،يوصعى أبن تععدعو اجلمعيععة العامععة
الدول األعضاء إىل القيام مبا يلي:
(أ)

االرتقاء ابلعمل بشكل كبري يف مجي جماالت السالمة على الطرق؛

( ) معاجلة مسألة السالمة على الطرق بصورة شاملة؛ وتنفيذ نظام جيد إلدارة السالمة
على الطرق ،مبا يف ذل تعيني وكالعة تتعوىل قيعادة العمعل؛ وتشعيي التععاون بعني إدارات الطعرق/النقعل
والشرطة/العدل والصحة والتعليم؛ ووض خطط وطنية للسالمة على الطرق متشيا مع اخلطعة العامليعة
لعقد العمل؛ وحتديد أهداف كمية للحد من اإلصاابت والوفيات؛
(ج) كفالة الدعم السياسي ألهداف التنمية املستدامة وااللتزام املايل هبا من أجل حتقيق
اهلعدف الطمععو املتمثععل يف خف ع ععدد الوفيععات النامجععة عععن حركعة املععرور علععى الطععرق إىل النصععف
حبلول عام 2020؛
االنضععمام إىل الص ععكوك القانونيععة الدولي ععة لألمععم املتح ععدة املتعلقععة ابلس ععالمة عل ععى
(ة)
الطرق ،والرتويج التفاقيات األمم املتحدة وتنفيذها؛
س ععن تش ع عريعات ش ععاملة بشع ععأن عوامع ععل اخلط ععر والوقايع ععة ،ومحاي ععة املع ععارة ومقع ععدمي
(ه)
اإلسععافات األوليعة ،وتعزيعز اإلنفعاذ معن أجعل حتقيعق اهلعدف العذ حددتع اجلمعيعة العامعة واملتمثععل يف
زايدة نسبة البلدان اليت لديها تشريعات شاملة إىل  50يف املائة حبلول عام 2020؛
دعم العملية اليت تقودها منظمة الصحة العاملية لوض أهداف عاملية طوعيعة تتعلعق
(و)
ابلسالمة على الطرق وعوامل اخلطر ،وآليات تقدمي اخلدمات؛
تعزيز إنفاذ التشعريعات القائمعة واجلهعود املبذولعة يف جمعال العدعوة معن أجعل ختفعي
()
عدد اإلصاابت والوفيات؛
حتسعني البنيعة التحتيععة ،مبعا يف ذلع مععن خعالل اسعتهداف العشععرة يف املائعة األكثععر
( )
كثافعة مروريعة معن بعني الطعرق املوجعودة وحتديعد أهعداف مناسعبة للبنيعة التحتيعة للطعرق ابلنسعبة جلميع
مستخدمي الطرق واعتماد مراجعات لسالمة الطرق جلمي مشاري إنشاء الطرق اجلديدة؛
( )
وإعادة التأهيل؛

تعزيععز وحتسععني الرعايععة قبععل الععدخول إىل املستشععفى وخععدمات معاجلععة الص ععدمات

( ) حتسععني نوعيععة البيععا ت املتعلقععة ابلسععالمة علععى الطععرق ،مبععا يف ذل ع تعزيععز اجلهععود
الرامي ععة إىل مجع ع بي ععا ت مالئم ععة م ععن أج ععل إدارة الس ععالمة عل ععى الط ععرق ،م ععن قبي ععل اآلاثر الص ععحية
واالجتماعية واالقتصادية وفعالية التدخالت من حيث التكلفة ،ورصد التقدم احملرز يف جمال السعالمة
على الطرق؛
( )
ومبتكرة للتمويل؛
(ل)
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وقد ترغب اجلمعية العامة أيضا يف تشيي الدول األعضاء على القيام مبا يلي:
املشععاركة يف التقريععر املرحلععي العععاملي الرابع ع عععن الدراسععة االستقصععائية عععن حال ععة
(أ)
السالمة على الطرق؛
( )
املعرضني للخطر؛
(ج)

وض ع وتنفيععذ اس عرتاتيييات تععويل اهتمامععا خاصععا الحتياجععات مسععتخدمي الطععرق
املشاركة يف برامج تقييم السيارات اجلديدة؛

تقدمي الدعم جلهود القضاء على إنتاج السيارات غعري املأمونعة ،وتنفيعذ أنظمعة األمعم
(ة)
املتحدة لسالمة املركبات أو ما يعادهلا من املعايري الوطنية؛
االعرتاف ابلدور احلاسم الذ ميكن أن يضعطل بع الربملعانيون يف اعتمعاد سياسعات
(ه)
وقوانني شاملة وفعالة تتعلق ابلسالمة على الطرق؛
(و)
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