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 الدورة الستون
 * من جدول األعمال املؤقت٦٢البند 
   على الطرقللسالمة مة العاملية زاأل

 التقدم احملرز يف تنفيـذ قـرار اجلمعيـة          :األزمة العاملية للسالمة على الطرق      
 ٥٨/٢٨٩العامة 

 
 مذكرة من األمني العام   

ــة العامـــة مبوجــ    ــر حييــل األمــني العــام إىل اجلمعي ــه منظمــة ب هـــذه املــذكرة تقري ا أعدت
 ٥٨/٢٨٩قـرار اجلمعيـة العامـة       وفقـا ل  الصحة العاملية عن األزمة العامليـة للسـالمة علـى الطـرق             

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤املؤرخ 
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 تقرير األمني العام  
  

 موجز 
 ، الذي أعدته منظمة الصحة العاملية بالتشاور مع عدد من الشـركاء،            هذا التقرير  قدمي 

 ٥٨/٢٨٩معلومــات مســتكملة عــن حالــة تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف قــرار اجلمعيــة العامــة    
 ٢٠٠٤عــام ويســتعرض التقريــر بعــض أحــداث . حتســني الســالمة العامليــة علــى الطــرقبشــأن 

مـن أجـل التصـدي      للتدليل على الزخم الكبري الذي حتقق        السالمة العاملية على الطرق   املتعلقة ب 
ن د هبـا إىل منظمـة الصـحة العامليـة عـ            كيف أدت والية التنسـيق الـيت ُعهـ         ويصف. هلذه املسألة 

تعاون األمم املتحدة للسالمة على الطرق، وهو فريـق عامـل   فريق اختاذ القرار إىل إنشاء   طريق  
ويصف التقرير اجلهـود الـيت      .  وكالة ملتزمة مبعاجلة مسألة السالمة على الطرق       ٤٢يتكون من   

ــم امل   ــذهلا وكــاالت األم ــار      تب ــل يف إط ــاون للعم ــات األخــرى املشــاركة يف التع تحــدة واملنظم
علـى إعـداد نـواتج      هؤالء الشركاء جنبا إىل جنب      يعمل هبا   اليت  ق  ئللطرامشترك، ويقدم أمثلة    

ويف اخلتـام يقتـرح التقريـر عـددا مـن التوصـيات             . مشتركة ملعاجلة مسألة السالمة علـى الطـرق       
التعجيل بتنفيذ أنشطة السالمة على الطرق يف مجيـع أرجـاء           لتنظر فيها اجلمعية العامة من أجل       

 .العامل
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 مةمقد -أوال  
برية من مشاكل الصـحة      مشكلة ك  اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق      إن   - ١

حــوايل ميــوت كــل عــام ففــي .  للوفــاة واإلصــابة يف مجيــع أحنــاء العــامل العامــة وســبب رئيســي 
قـع  يمليون شخص وجترح ماليني أخرى أو تصاب بـالعجز نتيجـة حلـوادث الطـرق الـيت                   ١,٢

وإضـافة إىل التكــاليف االقتصـادية واالجتماعيــة   . لبلـدان الناميــة باة يف املنـاطق احلضــري معظمهـا  
الباهضة الـيت تتسـبب فيهـا اإلصـابات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق بالنسـبة لألفـراد                         

ــا ثقــيال علــى كاهــل اخلــدمات الصــحية      ــةواألســر واجملتمعــات، فهــي أيضــا تلقــي عبئ ، القطري
مهـم  ن اإلصـابات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى الطـرق         مـ داحلـ و. اصة يف البلدان النامية وخب
 وختفـيض  ،اصـة تلـك املتعلقـة بـالفقر    وخباإلمنائيـة لأللفيـة   العديد مـن الغايـات   حتقيق يف لنجاح  ل

 .واالستدامة البيئيةوفيات األطفال، 
فهنـاك  . ن حركـة املـرور علـى الطـرق    تفـادي اإلصـابات النامجـة عـ    ولكن مـن املمكـن     - ٢

أهنـا تزيـد مـن خطـر التعـرض لإلصـابات النامجـة عـن حركـة املـرور                    تبني  مل اليت   عدد من العوا  
 ومقاعـد   على الطرق، مبا يف ذلك السرعة غري املالئمة واملفرطة، وعدم استخدام أحزمة األمان            

، والقيــادة يف حالــة ســكر، وعــدم اســتخدام راكــيب املركبــات ذات  الســالمة اخلاصــة باألطفــال
ــة التحتيــة  فضــال عــن احملــرك والعجلــتني للخــوذ،  املصــممة بطريقــة رديئــة أو الــيت  للطــرق البني

 واملركبات العتيقة أو اليت تنقصـها الصـيانة اجليـدة أو تفتقـر إىل       ،حتظى مبا يكفي من الصيانة     ال
أدت اإلجراءات التنظيميـة واإلجـراءات األخـرى الـيت اختـذت لـدى              لقد  و. مواصفات السالمة 

خنفاضــات كــبرية يف حــوادث املــرور يف العديــد مــن البلــدان    معاجلــة عوامــل اخلطــر هــذه إىل ا 
أن إنشـاء وكالـة رائـدة معنيـة         إىل اسـتنتاج    التجربة يف العديد من البلدان      كذلك، أدت   . النامية

ــد         ــى الطــرق يف البل ــة الســالمة عل ــق حلال ــيم دقي ــى الطــرق وإجــراء تقي يشــكالن بالســالمة عل
بفعاليـة لإلصـابات النامجـة عـن حركـة املـرور       ا للتصدي  من الضروري اختاذمه  خطوتني هامتني   

وجيـب علـى اجملتمـع الـدويل أن يضـطلع بالريـادة عـن طريـق مسـاعدة البلـدان يف                . على الطـرق  
ــذها يف هــذه       ــها، ويف تنفي حتديــد التــدخالت املتعلقــة بالســالمة علــى الطــرق الــيت ثبتــت فعاليت

 . البلدان بطريقة تتالءم مع كل إطار ثقايف
األزمــة بشــأن  ٥٧/٣٠٩، اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار  ٢٠٠٣مــايو /رأيــا ٢٢ويف  - ٣

الزيــادة الســريعة يف الوفيــات واإلصــابات والعجــز  ، الــذي يــربز العامليــة للســالمة علــى الطــرق 
 والتـأثري   ، يف البلدان الناميـة    املفرطمعدل الوفيات   ، و بسبب حوادث املرور على الصعيد العاملي     

 حركـة املـرور علـى الطـرق علـى االقتصـادات الوطنيـة والعامليـة،                 السليب لإلصابات النامجة عـن    
وقـد قُـدم تقريـر      .  تقرير عن األزمة العاملية للسالمة علـى الطـرق         ويطلب إىل األمني العام تقدمي    
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ويف . علـى النحـو املطلـوب    اجلمعيـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني           إىل) A/58/228(األمني العام   
، الـذي يـدعو، يف مجلـة أمـور،          ٥٨/٩، اختذت اجلمعيـة القـرار       ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥

 مـن أجـل إذكـاء الـوعي       ٢٠٠٤أبريـل   / نيسـان  ١٤إىل عقد جلسة عامة اسـتثنائية للجمعيـة يف          
 . مجة عن حركة املرور على الطرقحبجم مشكلة اإلصابات الناعلى مستوى عال 

ــل / نيســان٧ويف  - ٤ ــاملي     ٢٠٠٤أبري ــوم الصــحة الع ــة ي ، كرســت منظمــة الصــحة العاملي
 ١٣٠احتفـاال هبـذا اليـوم يف مـا يزيـد علـى              أحـداث   وُنظمـت   . ملوضوع السـالمة علـى الطـرق      

تحـدة  احلكومات واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمـم امل نظمتها تضمنت مبادرات  بلدا،  
هـو التخطـيط    هـذه األحـداث     مـن   دف  اهلـ  وكـان . فضال عـن القطـاع اخلـاص      واجلهات املاحنة   
إذكـاء  : أكثـر حتديـدا، إىل    درجـة   ، ب وكانت هتـدف  . ة السالمة على الطرق   مسأللكيفية معاجلة   

الوعي؛ والتحفيز علـى سـن تشـريعات جديـدة للسـالمة علـى الطـرق؛ وإنشـاء منظمـات تعـىن                      
وحـددت منظمـات متعـددة      . والتشجيع على إجراء املزيد مـن األحبـاث       بالسالمة على الطرق؛    

األنشـطة بشـكل يتـزامن مـع       تلـك   تقوم بأنشطة منتظمة يف جمال السالمة علـى الطـرق مواعيـد             
ة لجنـ الفعلـى سـبيل املثـال، حـددت         : تأثريها إىل أقصى حـد    زيادة  يوم الصحة العاملي من أجل      

 كأسـبوعها الرابـع     ٢٠٠٤يـوم الصـحة العـاملي لعـام          األسبوع الذي يشمل     االقتصادية ألوروبا 
؛  املركبــاتإىل مكافحــة التــهور يف قيــادة هتــدف محلــة حبيــث نظمــت للســالمة علــى الطــرق،  
ــع   وونظمــت املفوضــية األور  ــة األوىل لتوقي ــة املناســبة الرمسي ــاق املبي ــى  األورويب ليث لســالمة عل

التوصـل إىل هـدف     مسـعى   املـدين يف    ويهدف هـذا امليثـاق إىل إشـراك اجملتمـع           . الطرق يف دبلن  
االحتــاد األوريب املتمثــل يف ختفــيض عــدد الوفيــات النامجــة عــن حــوادث املــرور مبقــدار النصــف 

 . ٢٠١٠حبلول عام 
وخالل يوم الصحة العاملي، اشتركت منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل يف إصـدار              - ٥

علـى دور   التقريـر   شـدد   يو. عن حوادث املرور   عن الوقاية من اإلصابات النامجة       التقرير العاملي 
العديد من القطاعات يف الوقاية من اإلصابات النامجة عن حركة املرور علـى الطـرق، ويصـف                 
املفاهيم األساسية للوقاية من اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق، وأثـر اإلصـابات               

ات  اخلطر الرئيسية، ويربز اسـتراتيجي     النامجة عن حركة املرور على الطرق، واحملددات وعوامل       
وثيقــة تقنيــة تشــمل ســت توصــيات  و مبثابــة أداة للــدعوة وعلــى ذلــك، فهــو . التــدخل الفعالــة

ما ميكن للبلدان أن تفعله للتصدي ملشكلة اإلصـابات النامجـة عـن حركـة املـرور                 بشأن  رئيسية  
 . على الطرق

حتسـني السـالمة العامليـة      �املعنـون    ٥٨/٢٨٩ يف قرارهـا     ،اعترفت اجلمعية العامة  لقد  و - ٦
، بضرورة دعـم  منظومـة األمـم املتحـدة للجهـود املبذولـة ملعاجلـة األزمـة العامليـة                     �على الطرق 

http://docbox.un.org/dgacmaccess.nsf/BySymbol?OpenAgent&Ds=A/58/228
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وأشاد القـرار أيضـا مبنظمـة الصـحة العامليـة والبنـك الـدويل علـى مبـادرة              . للسالمة على الطرق  
 الذي يتضـمن عـددا    حوادث املرورالتقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن      إصدار  

ودعـا  . السـالمة علـى الطـرق يف البلـدان        لكـي يسترشـد هبـا فيمـا يتعلـق مبسـائل             من التوصيات   
بالتعاون الوثيـق مـع اللجـان       و، داخل منظومة األمم املتحدة      تعملمنظمة الصحة العاملية إىل أن      

القـرار  يف  و. سـالمة علـى الطـرق     لمسـائل املتعلقـة بال    لمنسـق   ك،  لألمم املتحـدة  اإلقليمية التابعة   
يف دورهتـا السـتني   الذي يقدمـه إليهـا   تقريره إعداد عتمد يف    أن ي  إىل األمني العام  طلبت اجلمعية   

.  خربات اللجان اإلقليميـة التابعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـة الصـحة العامليـة والبنـك الـدويل                    على
لدويل ملعاجلة مسـائل السـالمة علـى        ضرورة املضي يف تعزيز التعاون ا     على  القرار  وأخريا، شدد   

 .الطرق، مع أخذ احتياجات البلدان النامية يف االعتبار
ــد تزعمــ  - ٧ ــرار  توق ــا يفــوق  ســلطنة عمــان واشــترك يف   ٥٩/٢٨٩ طــرح الق ــه م تقدمي
 املناقشة على احلاجة امللحة إىل بذل جهـد عـاملي         وشدد عدة متكلمني خالل     . دولة عضوا  ٥٠

. لــى الطــرق ودعــوا إىل اختــاذ إجــراءات بــدعم مــن األمــم املتحــدة    ملعاجلــة مســائل الســالمة ع 
ــايلوخــالل منتــدى األمــم املتحــدة ألصــحاب املصــلحة، املعقــود يف اليــوم     ، اســتطاع ممثلــو الت

املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية وبعض احلكومات مناقشـة هـذه      
 . املسائل مبزيد من التعمق

 الـذي قبلـت   ١٠-٥٧ ج ص ع ها قرارمجعية الصحة العاملية  اختذت  التايل   ويف الشهر  - ٨
لمســائل لمنســق للعمــل كفيــه الــدعوة املوجهــة مــن اجلمعيــة العامــة إىل منظمــة الصــحة العامليــة 

لــى الطــرق والصــحة القــرار املتعلــق بالســالمة عأيضــا وأهــاب . املتعلقــة بالســالمة علــى الطــرق
الصـحة العامـة، واختـاذ      قضـايا   لسالمة على الطرق بوصفها من      منح األولوية ل  بالدول األعضاء   

خطوات لتنفيذ إجراءات ثبتت فعاليتها يف جمال احلد من اإلصابات النامجـة عـن حركـة املـرور                   
 . على الطرق

 عــن توليــد زخــم كــبري علــى ٢٠٠٤وأســفرت األحــداث الــيت نظمــت يف أوائــل عــام  - ٩
ونتيجــة لــذلك، أعلنــت . لة الســالمة علــى الطــرقمعاجلــة مســأإىل الصــعيد العــاملي يف الســعي 

حكومات متعددة عن دعمها ملبادرات السالمة على الطرق، واستهل عدد مـن املنظمـات غـري         
، وتزايدت املوارد املالية املوجهة إىل جهـود احلـد مـن    أو عززها احلكومية أنشطته يف هذا اجملال   

اسـتخدم   منظومة األمم املتحـدة ذاهتـا        داخلو. اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق      
مـن اإلصـابات النامجـة عـن        احلـد   إىل  ترمـي   هذا الزخم للشـروع يف بـرامج        عدد من الوكاالت    

 .إىل تسريع وترية هذه الربامجحركة املرور على الطرق أو 
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 تعاون األمم املتحدة للسالمة على الطرق  -ثانيا  
يــة التنســيق الــيت عهــدت هبــا اجلمعيــة العامــة  يســرت منظمــة الصــحة العامليــة وفقــا لوال - ١٠

لجنة االقتصادية ألوروبا واللجان االقتصـادية األخـرى، إنشـاء فريـق            الإليها، وبتعاون وثيق مع     
لألمــم املتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى معنيــة بالســالمة علــى الطــرق، يشــار إليــه يف الوقــت    

، ٢٠٠٥مـارس  /وحـىت آذار . �الطـرق تعاون األمم املتحدة للسالمة علـى  فريق  �باسم  الراهن  
منظمة األمـم املتحـدة     من بينها    كيانا تابعا لألمم املتحدة،      ١١كانت هذه اجملموعة تتكون من      

ومفوضـية األمـم    ) موئـل األمـم املتحـدة     (للطفولة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشـرية        
 وبرنــامج األغذيــة العــاملي، املتحــدة لشــؤون الالجــئني ومنظمــة الصــحة العامليــة والبنــك الــدويل

ومن اجلهات املمثلـة يف هـذا التعـاون أيضـا إحـدى             . اللجان اإلقليمية اخلمس  مجيع  عالوة على   
ها طائفـة عريضـة مـن       ديوثالثون وكالة دولية أخـرى تعمـل يف جمـال السـالمة علـى الطـرق ولـ                 

احلكومــات  (عــدد ونطــاق القطاعــات الــيت متثلــها املنظمــات املشــاركة  و. املهــارات واخلــربات
املنتميـة إىل   ) واملنظمات غـري احلكوميـة واجلهـات املاحنـة ووكـاالت األحبـاث والقطـاع اخلـاص                

علـى الـدعم الواسـع الـذي حيظـى بـه هـذا اجلهـد                يشـهدان   قطاعات النقـل والصـحة والسـالمة        
 .ماعياجل
 وعقـد . اآلنمـرتني حـىت    �تعاون األمم املتحدة للسالمة علـى الطـرق       �فريق  واجتمع   - ١١

، ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشـرين األول   ١االجتماع األول يف مقر منظمة الصحة العاملية يف جنيف يف           
ــاين يف  و ــاع الثـ ــد االجتمـ ــارس / آذار١٧ و ١٦عقـ ــدة  ، يف مك٢٠٠٥مـ ــم املتحـ يف تـــب األمـ

ــف ــاعني اللــذين   . جني ــا وحضــر االجتم ــادل جتــارهبم وخــرباهتم يف جمــال     أتاح للمشــاركني تب
اسـتخداما  وإضـافة إىل ذلـك، اسـتخدمت الـدورات         . )١( منظمـة  ٤٢السالمة على الطرق ممثلو     

 هـدف التعـاون   ويتمثـل . وصـقلهما  لتمكني الفريق من وضع هدف وإطار للتعاون الفعـال        بناء
ــد يف  ــدويل  : علــى وجــه التحدي بــني ) مبــا يف ذلــك علــى املســتوى اإلقليمــي  (تيســري التعــاون ال

ن لتنفيذ قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة            وكاالت األمم املتحدة والشركاء الدوليني اآلخري     
 عــن الوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور التقريــر العــاملي وتوصــيات ٥٨/٢٨٩

وهــذه . داف لبلــوغ هــذه الغايــةوُحــدد أيضــا عــدد مــن األهــ . وبالتــايل دعــم الــربامج القطريــة 
القائمــة ملعاجلــة هــذه القطريــة تقيــيم حالــة الســالمة علــى الطــرق واملرافــق : األهــداف تتمثــل يف

تــدخالت فعالــة يف جمــال الســالمة علــى  القيــام باملشــكلة؛ وتطــوير التوجيــه والــدعم مــن أجــل  
الطرق؛ وتوفري تنمية القدرات املتعلقة مبسائل السالمة على الطرق؛ والدعوة إىل السالمة علـى              

ا يتعلـق بالسـالمة علـى       الطرق وتشجيع الطلب عليهـا؛ وتعزيـز التنسـيق العـاملي واإلقليمـي فيمـ              
 .دة بالنسبة جلميع مستخدمي الطرقألمم املتحأساطيل مركبات االطرق؛ وحتسني سالمة 
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املناقشــات الــيت دارت خــالل االجتمــاعني عــددا مــن عــن طريــق وحــدد الفريــق أيضــا  - ١٢
ــة   ــاه انظــر(املنتجــات املعين ــا أدن ــيت )  الفــرع ثالث ــق   ســيكون ال تطويرهــا ذا صــلة مباشــرة بتحقي

 هـذه اسـتحداث  أطـرا زمنيـة لعمليـة    وحدد هداف احملددة مسبقا، وأوضح املسؤوليات أيضا    األ
 . املنتجات

  يف حتديـد    ٢٠٠٥مـارس   /وشرع املشاركون خـالل االجتمـاع الثـاين املعقـود يف آذار            - ١٣
. مجاعيـا تسـخري مهـارات مجيـع الوكـاالت املعنيـة وتطبيقهـا             فيـه   إطار مشـترك للتعـاون، ميكـن        

هـود علـى عـدد قليـل مـن التـدخالت احملـددة الفعالـة الـيت          مـن اجل  كـبري   قدر  ا تركيز   وتقرر أيض 
تتعلــق باســتخدام اخلــوذ والســرعة غــري املالئمــة واملفرطــة والقيــادة يف حالــة ســكر واســتخدام     

يف تغيريات فعالـة مـن حيـث التكلفـة          وإدخال  أحزمة األمان ومقاعد السالمة اخلاصة باألطفال       
 .البنية التحتية

 
 تعاون األمم املتحدة للسالمة على الطرقمنتجات  -الثا ث 
 وإجراء البحوثمجع البيانات  -ألف  

ــام  - ١٤ ــة املشــتركة   ٢٠٠٥يف ع ــتهلت اللجن ــاون    لبحــوث ، اس ــة التع ــة ملنظم ــل التابع النق
 يقــوم بــه فريــق عامــل ا مشــروعاملــؤمتر األورويب لــوزراء النقــل/والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي

بلـدان  الوُينتقى أعضاء الفريق العامل الدويل من       .  فيما يتعلق بالسالمة   داف طموحة تحقيق أه ل
مـن   واملـؤمتر األورويب لـوزراء النقـل   / والتنمية يف امليـدان االقتصـادي   منظمة التعاون األعضاء يف   

ــة  ــى  . املنظمــات الدولي ــالبحــوث وســريكز املشــروع عل صــنع تقــدمي املســاعدة يف  : ة إىلاهلادف
ى أعلى مستوى فيما يتعلق بأولويات السالمة على الطرق؛ وحتديد التقـدم الـالزم             القرارات عل 

لبلــوغ األهــداف الوطنيــة؛ وحتليــل مســائل متويــل تــدابري الســالمة علــى الطــرق؛ وبيــان املســائل 
البحـوث  وستسـتخلص الدراسـة بعـد ذلـك اسـتنتاجات تسـتند إىل              . تخصـيص املـوارد   املتعلقة ب 

وتتعلـق أيضـا     من ختفيضات إضافية يف الوفيات،       رحة لتحقيق ما يلزم   املقتالنهج  تتعلق بأفضل   و
 .مسائل الوقاية ومعاجلة العواقبمبستويات التمويل الالزمة وتوزيع املوارد بني 

وضعت منظمة الصـحة العامليـة قاعـدة بيانـات علـى شـبكة اإلنترنـت عـن تشـريعات                    و - ١٥
الفرقـة العاملـة    الشامل الذي سبق أن قامـت بـه         السالمة العاملية على الطرق، استنادا إىل العمل        

.  التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا خبصوص املنطقـة األوروبيـة         املعنية بسالمة املرور على الطرق    
وتقدم قاعدة البيانات معلومات عن التشريعات اليت تستهدف عددا من العوامل اهلامـة للوقايـة         

حتديــد الســرعة وأحزمــة مبــا يف ذلــك الطــرق، مــن اإلصــابات النامجــة عــن حركــة املــرور علــى  
قـوانني املتعلقـة بـاخلوذ وحتديـد     الاألمان والقـوانني املتعلقـة مبقاعـد السـالمة اخلاصـة باألطفـال و           
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والقـوانني املتعلقـة بـاهلواتف    هنـارا  نسبة الكحول يف الـدم ومقتضـيات اسـتخدام أضـواء اإلنـارة        
وهلـا  حسب املنطقة والبلد وعامل اخلطـر        هاث في ميكن البح وقاعدة البيانات   . ، وغريها احملمولة
وتوجـد قاعـدة    . أو تشريعية أخرى ميكن اإلطـالع عليهـا علـى اإلنترنـت           عالمية  بوثائق إ وصلة  

بانتظــام عــن طريــق  البيانــات هــذه علــى املوقــع الشــبكي ملنظمــة الصــحة العامليــة وستســتكمل    
 .مسامهات املنظمات الشريكة

 
 يةتقدمي املساعدة التقن -باء  

سلسـلة مـن    بإصـدار   األمم املتحدة للسالمة على الطرق      تعاون  فريق  يقوم الشركاء يف     - ١٦
لبلـدان عـن كيفيـة تنفيـذ بعـض التوصـيات            ل التنفيـذ الـيت سـتوفر التوجيـه          األدلة املتعلقـة بكيفيـة    

وسـتكون هـذه    .  من اإلصابات النامجة عن حوادث املـرور       عن الوقاية التقرير العاملي   احملددة يف   
ألدلــة عمليــة وســهلة االســتعمال وســتوفر التوجيــه خطــوة خطــوة خبصــوص تنفيــذ تــدخالت    ا

وسـيجري إعـداد هـذه األدلـة بقيـادة البنـك الـدويل ومنظمـة الصـحة العامليـة والشـراكة                      . معينة
للسيارة واجملتمع، لكنـها ستتضـمن خـربة        واالحتاد الدويل   العاملية من أجل السالمة على الطرق       

وسُتصــدر هــذه الوثــائق باســتخدام منــوذج موحــد . لفريــق التعــاوين بأكملــهمســتمدة مــن افنيــة 
 سـتة أدلـة يف هـذه    ومن املقرر إصدار. أحد هذه األدلةنتاج وستضطلع كل وكالة بالريادة يف إ  

 مـن  عـن الوقايـة  التقريـر العـاملي   يف احملددة  أربعة منها عوامل اخلطر الرئيسية      وسيتناول: املرحلة
 والقيـادة يف حالـة      ،السـرعة غـري املالئمـة واملفرطـة       وهي   ،ن حوادث املرور  اإلصابات النامجة ع  

 واخلــوذ، بينمــا  ، وعــدم اســتخدام أحزمــة األمــان ومقاعــد الســالمة اخلاصــة باألطفــال   ،ســكر
ســيتناول الــدليالن اآلخــران إنشــاء وكالــة رائــدة معنيــة بالســالمة علــى الطــرق ومجــع البيانــات  

 . الوقترورمبإضافية أدلة وسيجري إعداد . تاملتعلقة حبركة املرور واإلصابا
االقتصـادية   التابعـة للجنـة    الفرقة العاملة املعنية بسالمة املرور علـى الطـرق       وتقوم حاليا  - ١٧

ــا بتنقــيح  وعــن عالمــات الطــرق  املــرور علــى الطــرق  حركــة  عــنالقــرارين املوحــدين  ألوروب
 بشــأن حركــة املــرور علــى ١٩٦٨لعــام ويســتند هــذان القــراران إىل اتفــاقييت فيينــا  . وإشــاراهتا

ويقـدم القـراران تـدابري      . الطرق وعالمات الطرق وإشاراهتا واالتفاقات األوروبية املكملـة هلمـا         
: ا يلـي  تدابري ملعاجلة املسائل املتعلقة مب    ومن بينها   وممارسات يتعني على الدول األعضاء تنفيذها       

البنيــة والتعلــيم؛ والتــدريب؛ وتطــوير قواعــد حركــة املــرور؛ والكحــول؛ والســرعة؛ واالتصــال  
التقنية للمركبات؛ وتوصـيات هتـم جمموعـات مسـتهدفة حمـددة، مـن              املعاينة  ؛ وعمليات   التحتية

قبيـــل الـــراجلني واألشـــخاص ذوي احلركيـــة احملـــدودة وراكـــيب الـــدراجات اهلوائيـــة وراكـــيب   
ا البلـدان علـى أسـاس        الـيت تطبقهـ    ،وتراعـي التنقيحـات احلاليـة     . واألطفـال البخاريـة   الدراجات  

ت قابلـة للتطبيـق يف مجيـع      اجتعل هذه القرار  لكي   احلالة يف أكرب عدد ممكن من البلدان         ،طوعي
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 علـى القـرارين     هاكجـزء مـن التنقيحـات الـيت أدخلتـ         وقد وضعت الفرقة العاملة،     . أرجاء العامل 
مة لــراكيب عــن مواضــيع مــن قبيــل بــرامج أحزمــة األمــان وبــرامج الســال اســتبيانات  ،املوحــدين

 مـن أجـل   وذلـك    ،والدراجات النارية ومراقبة القيادة حتـت تـأثري الكحـول         البخارية  الدراجات  
ومنظمــة الصــحة العامليــة هــذه ة الفرقــة العاملــوســتوزع . ةالفرقــة العاملــتوزيعهــا علــى أعضــاء 

مجــع بيانــات هــذه حــىت يتســىن يضــا علــى اللجــان االقتصــادية اإلقليميــة األخــرى االســتبيانات أ
 .لجنة االقتصادية ألوروباالملسائل وتلخيصها من أجل البلدان غري املنتمية إىل ا

 
 الدعوة والسياسات -جيم  

برنــامج سياســات النقــل يف اشــتركت اللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا واالحتــاد األفريقــي و - ١٨
، ٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ٥و   ٤األفارقـة يف    اجتمـاع للخـرباء     تنظيم   يف   أفريقيا جنوب الصحراء  

 للنظـر يف دور النقـل يف حتقيـق          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٦واجتماع آخر لوزراء النقل األفارقة يف       
إطـار  يف  وأبرز االجتماعـان علـى السـواء أمهيـة السـالمة علـى الطـرق                . اإلمنائية لأللفية الغايات  
 .اإلمنائية لأللفيةالغايات 

علــى الســالم ويعمــل االحتــاد األورويب لضــحايا حركــة املــرور علــى الطــرق ومؤسســة  - ١٩
اعترافا بضحايا حركـة املـرور علـى        إقامة يوم عاملي لتذكر ضحايا حوادث الطرق        الطرق على   

علـى  السـالم   مؤسسـة    أعلنـت    ١٩٩٣ويف عـام    . الطرق ومبا حلق أسرهم مـن خسـارة ومعانـاة         
. الطـرق، يومـا للتـذكر     لـدعم ضـحايا حـوادث       مكرسـة   نيـة   وهي مؤسسة خريية بريطا   ،  الطرق

بوصـفه  حيتفـل بـه     نـوفمرب   /، أصبح يوم األحد الثالث من شـهر تشـرين الثـاين           ١٩٩٤ومنذ عام   
بتنظـيم أحـداث دينيـة ودنيويـة يف البلـدان        الطرق وذلك   يب لتذكر ضحايا حوادث     واليوم األور 
يف األرجنـتني   حوادث الطـرق    كر ضحايا   ، احتفل باليوم العاملي لتذ    ٢٠٠٤ويف عام   . املشاركة

لربيطانيــا العظمــى وإســبانيا والربتغــال وجنــوب أفريقيــا وفرنســا ولكســمربغ واململكــة املتحــدة 
 .واليونانوأيرلندا الشمالية 

قـد يف نيويـورك     وعقب املنتدى األول ألصحاب املصلحة التابع لألمم املتحدة الذي عُ          - ٢٠
 املتعلـق بالسـالمة علـى الطـرق، خططـت           ٥٨/٢٨٩معيـة العامـة     الختاذ قـرار اجل   التايل  يف اليوم   

الفرقة العاملة املعنية ببقاء الطفل ومنائـه بـدعم مـن عـدة وكـاالت تنتمـي إىل اللجنـة التوجيهيـة                      
املعنية بالسـالمة العامليـة علـى الطـرق محلـة مسـتمرة للـدعوة مـن أجـل اإلسـهام يف بنـاء اإلرادة               

 يف تعبئـة  ةمفيـد أداة الـدعوة  وتعتـرب هـذه   . مة علـى الطـرق  طلـب علـى السـال    وإجيـاد   السياسية،  
لألزمـة العامليـة للسـالمة علـى الطـرق وتنفيـذ       للتصدي البلدان النامية  إليها  املوارد اليت ستحتاج  

 . عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرورتوصيات التقرير العاملي
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 التابعــة عنيــة بسـالمة املــرور علـى الطــرق  الفرقــة العاملـة امل ، عقـدت  ١٩٩٠ومنـذ عــام   - ٢١
البــالغ فيهــا األعضــاء للبلــدان للجنــة االقتصــادية ألوروبــا أربعــة أســابيع للســالمة علــى الطــرق  

سلوك مستخدمي الطـرق مـن أجـل        يف  التأثري  هو  هذه احلمالت   واهلدف من   .  بلدا ٥٥عددها  
ــاذ األرواح     ــا وإنق ــدد حــوادث الطــرق وخطورهت ــيض ع ــا   الفواتفقــت . ختف ــة خــالل دورهت رق

 علــى توســيع نطــاق األســبوع اخلــامس للســالمة علــى الطــرق  ٢٠٠٥مــارس /املعقــودة يف آذار
. الشـباب مـن   علـى مسـتخدمي الطـرق       ويركـز    ،٢٠٠٧يف عام   حبيث يصبح عامليا، وأن يعقد      

 ٢٠٠٥مـارس   /عقـود يف آذار   املون األمـم املتحـدة للسـالمة علـى الطـرق            ويف اجتماع فريق تعا   
ويتوقـع مـن هـذه احلملـة املعنيـة بالسـالمة العامليـة علـى الطـرق لعـام                    . ذا املقتـرح  علـى هـ   ووفق  
ــع  أن حتشــد ٢٠٠٧ ــة يف   مجي ــة املعني ــى الســواء   القطــاعني األطــراف الفاعل ــام واخلــاص عل الع

يف هــذه هبمــة وستشــارك اللجــان اإلقليميــة . علــى املســتوى احمللــي والــوطين والــدويل كــذلك و
قعـة يف مناطقهـا علـى تنظـيم محـالت وطنيـة للسـالمة علـى الطـرق                   احلملة وتشجع البلـدان الوا    

 .تتعلق باملوضوع الذي يقع عليه االختيار
 

 احلصول على الدعم املايل -دال  
ملـوارد املاليـة يشـكل     االفتقـار إىل ا   رغم القيام بتدخالت فعالة من حيث التكلفـة، فـإن            - ٢٢

وإضافة إىل اجلهود الـيت بذلتـها    . كبريةيادة  ززيادة السالمة على الطرق     حيول دون   عائقا كبريا   
بعض املؤسسات واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف خالل العـام املاضـي، جيـري حاليـا                

اإلضـافية  در اإلشـارة إىل أنـه رغـم هـذه اجلهـود         ولكـن جتـ   . تبشـر بـاخلري   مبـادرات   بضعة  تنفيذ  
راف أو املؤسسات اخلاصـة الـيت تـدعم السـالمة           عدد اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األط     يظل  

 .ملستقبليف احلاضر واعلى الطرق غري كاف على اإلطالق لتلبية االحتياجات 
ويبحث البنك الدويل حاليا مسألة إقامة مرفـق للسـالمة العامليـة علـى الطـرق يف إطـار                    - ٢٣

مسـاعدة  بشـأن   العاملية  قرارات األمم املتحدة ومجعية الصحة      الذي تنطوي عليه    جماهبة التحدي   
وهتـدف هـذه املبـادرة إىل إنشـاء صـندوق لـدعم       . البلدان النامية يف جمال السـالمة علـى الطـرق         

تشـمل هـذه   و.  سوى مـوارد حمـدودة  هلا حالياال يتاح جماالت السالمة العاملية على الطرق اليت      
وتشـمل  جـات؛   وإجـراء حبـوث واسـتحداث أدوات ومنت       اجملاالت على الصعيد العاملي التنسـيق       

ســالمة علــى الطــرق ومشــاريع  للعلــى الصــعيد الــوطين تنميــة القــدرات ووضــع اســتراتيجيات   
وعلى حنو ما هو متصور يف الوقت الراهن، سيصرف هذا املشـروع املمتـد علـى مـدى                  . وطنية

قنــاتني منفصــلتني للتمويــل، واحــدة لألعمــال العامليــة عــن طريــق  ماليــني دوالر ٥ثالثــة أعــوام 
مـع تقـدمي عـدد مـن        البدايـة   يف  املبـادرة   وسيدير البنك الدويل هذه     . ألعمال الوطنية واألخرى ل 

 .دخالت استشاريةماملنظمات الشريكة 
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 اســُتهلت مبــادرة الســالمة العامليــة علــى ٢٠٠٤ديســمرب مــن عــام /و يف كــانون األول - ٢٤
عـن  جـت   نتوهذه املبـادرة    . الطرق، وهي شراكة تتكون من سبع شركات من القطاع اخلاص         

لقطـــاع األعمـــال املعـــين بالتنميـــة لمجلـــس العـــاملي لالتـــابع أعمـــال فريـــق احلركيـــة املســـتدامة 
ــذها  املســتدامة ــا وتنف ــى الطــرق   ، وُتيســرها حالي ــة للســالمة عل وهتــدف هــذه  . الشــراكة العاملي
 ماليـني دوالر، إىل ختفـيض   ١٠قيمتـه  وتبلـغ  مخسـة أعـوام   تنفيذه ميتد وهي مشروع   الشراكة،  
يات النامجة عن حركة املرور علـى الطـرق يف عـدة بلـدان ناميـة باسـتهداف املواضـيع               عدد الوف 

السالمة على الطرق، وتـوفري     املهنيني العاملني يف جمال     الرئيسية للسالمة على الطرق، وتدريب      
 .لدعم الربامج الرائدة الرامية إىل حتسني السالمة على الطرقالبدئية األموال 

 
  بني املنظمات الشريكةحتسني التعاون -هاء  

مــارس /يف آذارلفريــق التعــاون للســالمة علــى الطــرق  اقُتــرح خــالل االجتمــاع الثــاين   - ٢٥
علـى تصـنيف األهـداف الـيت حـددت          ذلـك   وانطوى  . إطارا يعمل فيه   أن حيدد الفريق     ٢٠٠٥

 الـيت مـن     املسـائل /ميكن حتديد جماالت العمـل    وهبذه الطريقة   . وقياسها باملهام اليت يتعني إجنازها    
أكـرب  ينبغـي أن يركـز تركيـزا        أيضا خالل هذا االجتمـاع أن التعـاون         وذكر  . الضروري تناوهلا 

التقريـر  إىل   ٥٨/٢٨٩قـرار اجلمعيـة العامـة       باإلشارة يف   واعترافا  . املستهدفةالتدابري  على تنفيذ   
فريــق ، اتفــق علــى أن يركــز الالعــاملي عــن الوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور 

الـيت  يف التقريـر    احملـددة   عوامل اخلطر   العديد من   على معاجلة   ىل  جهوده خالل هذه املرحلة األو    
اسـتخدام أحزمـة األمـان ومقاعـد        : وتشـمل هـذه العوامـل     .  بشـأهنا  مهمةمكاسب  كن حتقيق   مي

البخاريـة؛ واختـاذ تـدابري للحـد        السالمة اخلاصة باألطفال؛ واسـتخدام خـوذ راكـيب الـدراجات            
 ســكر، مــع مراعــاة اختــاذ تــدابري القيــادة يف حالــةوالســرعة غــري املالئمــة واملفرطــة الت مــن حــا

 .بالبنية التحتيةتتطلب سوى تكاليف منخفضة فيما يتعلق  ال
صـادر دليـل مرجعـي      لتعـاون للسـالمة علـى الطـرق،         لفريـق ا  وعقب االجتمـاع األول      - ٢٦

تعاون األمـم املتحـدة للسـالمة علـى        � أنشطة وخربات املشتركني يف هذا التعاون بعنوان      بشأن  
لوثيقــة بيانــات الســالمة علــى الطــرق للمنظمــات  اوجتســد  .�دليــل بيانــات الشــركاء: الطــرق

كل منظمـة يف جمـال   عرضا عاما ألنشطة الشريكة اليت شاركت يف االجتماع األول، وتتضمن      
ومـن  . تصـال  وتـوفر سـبل االتصـال جلهـات التنسـيق مـن أجـل تيسـري اال                 ،السالمة على الطرق  

ألنشطة اليت جيري تنفيذها يف جمـال السـالمة علـى الطـرق             هذا العرض العام ل   ساعد  ياملتوقع أن   
وحيــث أنــه مــن املتوقــع  . علــى الصــعيد العــاملي يف حتديــد الثغــرات وجمــاالت التعــاون احملتملــة   

ترب الصـيغة   أن تع التعاون خالل اجتماعات املتابعة، ينبغي      فريق  انضمام املزيد من املنظمات إىل      
هـذا  بانتظـام   وسُيسـتكمل   .  آخـذ يف الـتغري     لدليل حملة سـريعة عـن فريـق مـن الوكـاالت           لاألوىل  
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ويؤمـل  . دى مشاركة املنظمـات الشـريكة وأنشـطتها       وفقا مل  ،تعاونا حيويا جيسد   الذي   ،الدليل
 . الوثيقة مرجعا قيما ملن يعمل أو يعتزم العمل يف جمال السالمة على الطرق هذهتكونأن 
فريــق التعــاون للســالمة علــى الطــرق أتاحــت جملموعــات   واالجتماعــات الــيت عقــدها   - ٢٧

وعلـى  . مسائل السـالمة علـى الطـرق      أن جتتمع على حدة وتناقش      ذات مصاحل مشتركة    أصغر  
ــي اللجــان    /وجــه اخلصــوص، التقــى خــالل اجتمــاع آذار   ــدوبون املهتمــون مــع ممثل مــارس املن

التينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب وغــرب آســيا وأوروبــا ملناقشــة االقتصــادية ألفريقيــا وأمريكــا ال
وذلـك باعتبـار أن   أفضـل،   على حنـو    اللجان  تلك  السبل اليت ميكن للشركاء بواسطتها مساعدة       

.  للغايـة  أنشطة السالمة على الطـرق يف مواجهـة متويـل حمـدود           بعضها يكافح من أجل مواصلة      
الفرصة لطلب املساعدة التقنيـة مـن أجـل       غرب آسيا واغتنمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية ل    

بلـدا مـن     ١٣يشـارك فيـه     ،  ٢٠٠٥استضافة اجتماع إقليمي عن السالمة على الطـرق يف عـام            
وأتاح املنتدى أيضا فرصة مثينة للجان اإلقليمية اللتمـاس مـدخالت عـن             . البلدان األعضاء فيها  

ى سـبيل املثـال، تعتـزم اللجنـة االقتصـادية        فعلـ . األنشطة املقـررة املتعلقـة بالسـالمة علـى الطـرق          
دراسة توثق أفضل املمارسـات يف جمـال السـالمة علـى الطـرق، مبشـاركة وزراء                 إجراء  ألفريقيا  

 .مصرف التنمية األفريقيالنقل األفارقة وبالعمل مع االحتاد األفريقي و
 

 توصياتالستنتاجات واال -رابعا  
هلــة ومتناميــة مــن قضــايا الصــحة العامــة   تظــل الســالمة علــى الطــرق قضــية متجا   - ٢٨

. فهي إىل يومنا هذا، تنل اهتماما وموارد مبستويات تتناسب مـع حجـم املشـكلة              . والتنمية
وحيث أن عددا من البلدان على وشك توظيف استثمارات كـبرية يف جمـال النقـل، ينبغـي      

يف ذلــــك ف أنــــواع النقــــل، مبــــا النظــــر بعنايــــة يف التكــــاليف والفوائــــد النســــبية ملختلــــ
 .السالمة مسائل
غري أن توافقا متزايدا يف اآلراء على صعيد العامل قد برز خالل العام املاضي بشأن                - ٢٩

ضرورة معاجلة اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق بوصفها مشكلة عامليـة مـن            
ري وقـد اقتـرن هـذا الـوعي بـزخم غـري مسـبوق يف جمـال اختـاذ تـداب          . مشاكل الصحة العامة 

. ملموسة ملعاجلة مسألة السالمة على الطرق على املستويني الدويل والـوطين علـى السـواء              
التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة        وإصدار   ٢٠٠٤ويوم الصحة العاملي لعام     

 واختاذ قرارين بشأن السالمة على الطرق واألنشـطة املتعلقـة بالسـالمة             عن حوادث املرور  
اليت حفزهتا هذه األحداث يف مجيع أرجاء العامل خالل العام املاضي هي مجيعها  على الطرق   
 .الوعي وااللتزام املتزايدينهذا شاهد على 
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وعبــأت وكــاالت متعــددة، داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، أحــداث العــام املاضــي  - ٣٠
سـرَّعت  و. للشروع يف أنشطة جديدة أو إبراز أنشطة قائمة تتعلـق بالسـالمة علـى الطـرق             

اللجان اإلقليمية وترية أنشـطتها املتعلقـة بالسـالمة علـى الطـرق أو وسـعت نطاقهـا، بينمـا                    
اعترفــت وكــاالت أخــرى، مــن قبيــل مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني، بــأن          
اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق متثل مشكلة رئيسية يف أوسـاط موظفيهـا،               

وأظهـر العـام    . عاجلة هذه املسألة من منظور يتصل بالصحة والسالمة       وبالتايل فهي مهتمة مب   
املاضــي أيضــا مســتوى جديــدا مــن اإلرادة يف أوســاط املنظمــات الدوليــة للتعــاون املتعلــق   

تعـاون األمـم املتحـدة للسـالمة       باملبادرات املشـتركة، كمـا ُيثبـت ذلـك الـدعم الـذي لقيـه                
 .الطرق على
عاجلة مسـألة السـالمة علـى الطـرق مجاعيـا داخـل منظومـة        ورغم التقدم احملرز يف م   - ٣١

زال  األمم املتحدة وخارجها، فإن التدابري املوصوفة أعاله ليست سوى خطوات أولية وما
فقد الزخم الذي حتقق يف البلدان اليت أُدرجت ومن املهم أال ُي. هناك الكثري مما يتعني عمله

أما يف البلدان اليت    . لسياسي إدراجا راسخا  فيها السالمة على الطرق يف جدول األعمال ا       
زالت فيها السالمة على الطرق موضع جتاهل، فمن الضروري للمجتمـع الـدويل إجيـاد                ما

سبل لتشجيع بذل اجلهود مـن أجـل احلـد مـن اإلصـابات النامجـة عـن حركـة املـرور علـى                        
ــة باحلاجــة إىل إدمــاج الســالمة علــى ال     ــة واعي طــرق يف الطــرق وجعــل احلكومــات الوطني

 .سياساهتا املتعلقة بالنقل والصحة
وإنشاء فريق تعاون األمم املتحدة للسالمة على الطرق هو حماولة جلمع مشل فريق          - ٣٢

متباين ولكنه متكامل من وكاالت لديها التـزام مشـترك باحلـد مـن اإلصـابات النامجـة عـن                  
ون بــني الشــركاء، املســعى التعــاومــن املتوقــع أن يســهل هــذا . حركــة املــرور علــى الطــرق

ويعترب حتديـد األهـداف     . يقلل إىل أدىن حد تداخل اجلهود وحيقق أقصى قدر من التأثري           مما
 .واستراتيجيات حتقيق هذه األهداف خطوات ملموسة حنو حتقيق اهلدف العام للفريق

ــا بعــدم نشــاطها يف جمــال الســالمة علــى      - ٣٣ وبإشــراك اجملموعــات الــيت ُعرفــت تارخيي
ذه احلوارات املتعلقة بالسالمة على الطـرق، كـان أحـد نـواتج التعـاون حتديـد                 الطرق يف ه  

ــها      ــدة عــن طريــق املهــارات واملــوارد املختلفــة الــيت جلبت الوكــاالت الشــريكة فــرص جدي
 .الفريق إىل
غري أن تعبئة املوارد تظـل مصـدر قلـق للعديـد مـن املنظمـات املشـاركة يف اجلهـود                  - ٣٤

قة بالسالمة على الطرق، حيث أن مستوى التمويل املوجـه إىل احلـد             العاملية والوطنية املتعل  
من اإلصابات النامجة عن حركة املرور علـى الطـرق ال يتناسـب علـى اإلطـالق مـع حجـم            
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وعالوة على ذلك، جيعـل التخطـيط املـايل الطويـل األجـل الـذي تسـتلزمه بعـض                   . املشكلة
 الصـعب عليهـا أن تضـيف إىل خطـط           اهلياكل التنظيمية، مـن قبيـل اللجـان اإلقليميـة، مـن           

 .عملها الطويلة األجل احملددة مسبقا برامج جديدة للسالمة على الطرق غري ممولة
وقد اتسعت والية التنسـيق املتعلقـة بالسـالمة علـى الطـرق خـارج منظومـة األمـم                    - ٣٥

ومهمة تنسيق فريـق مـن هـذا القبيـل مهمـة كـبرية              .  منظمة ٤٢املتحدة لتشمل ما جمموعه     
فقد كان الطلب املوجه من اجلمعيـة العامـة         . تستلزم استثمار موارد بشرية ومالية مناسبة     و

غري ممول وكان من الضروري ملنظمة الصحة العاملية إجياد متويل من مصـادر أخـرى لـدعم               
وُيقر مع االمتنان باملساعدة والدعم املستمر املقدمني من االحتـاد الـدويل            . دورها التنسيقي 

تمع واإلدارة الوطنية اهلولنديـة لسـالمة حركـة املـرور علـى الطـرق الرئيسـية                 للسيارة واجمل 
وشركة ميشالن والوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل خالل العـام األول مـن عمليـة           

غري أن التخطيط الجتماعـات مقبلـة وأنشـطة موسـعة يسـتلزم كفالـة احتياجـات                . التنسيق
ري األموال للجان اإلقليمية أمر حاسـم األمهيـة أيضـا لضـمان           وتوف. التمويل لألعوام املقبلة  

 .إسهامها هبمة يف حتسني السالمة على الطرق يف مناطقها
وُيتــوخى عقــد اجتماعــات يف املســتقبل علــى أســاس مــرتني يف الســنة، علــى غــرار   - ٣٦

وقـد تقــرر عقـد االجتمــاع   . االجتمـاعني اللـذين ســبق أن عقـدهتما منظمـة الصــحة العامليـة     
وخـــالل فتـــرة مـــابني   . ٢٠٠٥نـــوفمرب  /املقبـــل يف اململكـــة املتحـــدة يف تشـــرين الثـــاين    

االجتماعات، هتدف منظمة الصحة العاملية إىل تيسري االتصال بواسطة النشرات اإلخبارية           
الــيت تــزود املشــاركني مبعلومــات مســتكملة عــن املبــادرات اهلامــة يف جمــال الســالمة علــى    

وستزيد الوكاالت املشـاركة مـن     . ت منتظمة مع املشاركني   الطرق وبواسطة إجراء اتصاال   
 .تنمية التعاون وتنفيذه على أساس كل مشروع على حدة

 :ولذلك من املوصى به أن تقوم اجلمعية العامة مبا يلي - ٣٧
 تؤكد التزامها من جديد مبعاجلة األزمة العاملية للسالمة على الطرق؛ )أ( 
 تواصـل منظمـة الصـحة العامليـة االضـطالع           تؤكد من جديد رغبتها يف أن      )ب( 

داخل منظومـة األمـم املتحـدة بـدورها كمنسـق للمسـائل املتعلقـة بالسـالمة علـى الطـرق،                   
والعمل بتعاون وثيق مع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة، وتشجع الـدول األعضـاء              

قدرهتا على احلصـول  على دعم هذه اجلهود املبذولة يف جمال السالمة على الطرق، وتيسر  
 على الدعم املايل والسياسي والتقين؛

تقر وتشجع املبادرات القائمة واجلديدة من جانب وكاالت األمم املتحدة  )ج( 
 املعنية والشركاء الدوليني بشأن السالمة على الطرق؛
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ــى         )د(  ــال الســالمة عل ــل يف جم ــرامج عم ــدول األعضــاء أن تضــع ب ــب بال هتي
 أن هــذه الــربامج ينبغــي أن تعتــرب اســتثمارات مرحبــة مــن جانــب  الطــرق، مــع اإلشــارة إىل

 احلكومات؛
تشــجع الــدول األعضــاء علــى إدراج الســالمة علــى الطــرق يف مشــاريعها  )هـ( 

 الرامية إىل حتقيق الغايات اإلمنائية لأللفية؛
تشجع الدول األعضاء على إيالء اهتمام خـاص لعوامـل اخلطـر مـن قبيـل                 )و( 

زمـة األمـان ومقاعـد السـالمة اخلاصـة باألطفـال وعـدم اسـتخدام اخلـوذ                  عدم استخدام أح  
والقيادة يف حالة سـكر والسـرعة غـري املالئمـة واملفرطـة، فضـال عـن إنشـاء البنيـة التحتيـة                   
املالئمة عن طريق سن تشريعات وإنفاذها، والقيـام بـاحلمالت الضـرورية إلذكـاء الـوعي،                

 ت اليت تنفذ وتقييمها؛وإجياد الطرائق املالئمة لرصد التدخال
عـن الوقايـة    تشجع الدول األعضاء على مواصلة استخدام التقرير العاملي          )ز( 

 كإطـار للجهـود املبذولـة يف جمـال السـالمة علـى              من اإلصابات النامجة عن حوادث املـرور      
الطرق وتنفيذ توصياته، مبا يف ذلك إنشاء وكالة رائدة معنية بالسالمة على الطرق ووضع 

 مل وطنية للحد من اإلصابات النامجة عن حركة املرور على الطرق؛خطة ع
تفــاقيتني املتعلقــتني تشــجع الــدول األعضــاء علــى أن تصــبح أطرافــا يف اال  )ح( 

، وأن جتعل تشريعاهتا الوطنية متوافقة حبركة املرور على الطرق وعالمات الطرق وإشاراهتا
 ن السالمة على الطرق يف بلداهنا؛مع هاتني االتفاقيتني من أجل ضمان مستوى عال م

هتيـب بالــدول األعضــاء واجملتمـع الــدويل االعتــراف بـاليوم العــاملي لتــذكر     )ط( 
ضــحايا حــوادث الطــرق وبالتــايل بيــان مســتوى مــا يليــق منحــه لضــحايا حــوادث املــرور     
ــالم وتشــجيع          ــائط اإلع ــام وس ــادة اهتم ــى زي ــع املســاعدة عل ــراف، م ــن اعت وأســرهم، م

 اختاذ التدابري املالئمة ملعاجلة مسألة السالمة على الطرق،احلكومات على 
هتيب بالدول األعضاء واجملتمع الدويل دعم أسبوع السـالمة العامليـة علـى          )ي( 

  واملشاركة فيه هبمة؛٢٠٠٧الطرق يف عام 
تطلب إىل األمني العام تقـدمي تقريـر يف هـذا الصـدد إىل اجلمعيـة العامـة يف                    )ك( 

 .والستنيدورهتا الثانية 

 احلواشي
 ورابطـات   ، ورابطة السفر الدويل اآلمن على الطـرق       ،رابطة أمم جنوب شرق آسيا     و ،مصرف التنمية اآلسيوي   )١( 

 واالحتــاد ،املفوضــية األوروبيــةللعظــام واملفاصــل، و ومبــادرة العقــد املخصــص  ،صــانعي الســيارات األوروبــيني 
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 والبعثـة الدائمـة     ،النقـل أسـاطيل    ومنتـدى    ،للسـيارة واجملتمـع   ويل  واالحتـاد الـد    ،األوريب لضحايا حـوادث املـرور     

 والشـراكة العامليـة للسـالمة علـى الطـرق ومعهـد اقتصـاديات               ، ومنظمة األثر العاملي   ،لفرنسا لدى األمم املتحدة   
 ،ليـة  واملنظمـة الدوليـة لصـانعي املركبـات اآل    ، واالحتاد الدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر       ،النقل
 أعمـال السـالمة علـى الطـرق       ( ومنظمة ليزر أوروبا     ،االحتاد الدويل للنقل على الطرق     و ،االحتاد الدويل للطرق  و

 ووزارة الشـؤون اخلارجيـة      ،لسالمة حركـة املـرور علـى الطـرق الرئيسـية          اهلولندية   واإلدارة الوطنية    ،)يف أوروبا 
املــؤمتر األورويب /تعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ومنظمــة ال،لــدى األمــم املتحــدةلعمــان والبعثــة الدائمــة 

 والوكالـة السـويدية   ،علـى الطـرق  السـالم   ومؤسسـة  ،الرابطة الدولية ملنع احلوادث علـى الطـرق   و ،لوزراء النقل 
ث وخمتـرب أحبـا    ، والفرقـة العاملـة املعنيـة ببقـاء الطفـل ومنائـه            ،واإلدارة السـويدية للطـرق    للتعاون اإلمنائي الدويل،    

واللجنـة  بوزارة النقل الكنديـة، واليونيسـيف،       املركبات اآللية   تسجيل  ديرية السالمة على الطرق و    النقل التابع مل  
 ،اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب         و ،االقتصادية ألوروبا ، واللجنة   االقتصادية ألفريقيا 

وبرنـامج  ،   واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا        ،يط اهلادئ اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمل    و
ومراكـز   ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني     ،  )موئل األمم املتحدة  (األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     

 ، الـدويل والبنـك ، لواليـات املتحـدة  باوزارة الصـحة واخلـدمات اإلنسـانية        مراقبة األمراض والوقاية منها، التابع ل     
 . والرابطة العاملية للطرق،ومنظمة الصحة العاملية
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