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 الدورة الستون
  من جدول األعمال٦٠البند 

  األزمة العاملية للسالمة على الطرق
، ) اإلســـالمية-مجهوريـــة (أذربيجـــان، األرجنـــتني، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، إيـــران   

باكستان، البحرين، تايلند، اجلزائر، جـزر القمـر، اجلمهوريـة العربيـة السـورية، جنـوب                
غامبيــا، فيجــي، فييــت نــام، قطــر، كازاخســتان،  ُعمــان، ، أفريقيــا، ســنغافورة، سويســرا

الكويت، ماليزيا، املغرب، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى             
 مشروع قرار: وآيرلندا الشمالية، موناكو، اليمن

 
  يف العاملعلى الطرق حتسني السالمة  

 إن اجلمعية العامة، 
ــري  ــ إىل قرارإذ تشـ ــؤرخ ٥٧/٣٠٩ ااهتـ ــار٢٢ املـ ــايو/ أيـ ــؤرخ ٥٨/٩و  ٢٠٠٣ مـ  املـ

، املتعلقــة ٢٠٠٤أبريــل / نيســان١٤ املــؤرخ ٥٨/٢٨٩، و ٢٠٠٣نــوفمرب /تشــرين الثــاين  ٥
 ، يف العاملتحسني السالمة على الطرقب

 ،)١(األزمة العاملية للسالمة على الطرق يف تقرير األمني العام املتعلق بوقد نظرت 
الصــحة العامليــة لــدورها يف تنفيــذ الواليــة الــيت أوكلتــها إليهــا     علــى منظمــة وإذ تــثين 

، بالعمــل كمنســقة ملســائل الســالمة علــى الطــرق ضــمن   ٥٨/٢٨٩اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 
 منظومة األمم املتحدة، بتعاون وثيق مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، 

__________ 
 )١( A/60/181 و Corr.1. 
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لى هيئاهتـا الفرعيـة السـتجابتها        على اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة وع      وإذ تثين أيضا   
أنشـطتها املتعلقـة    خبطـى   سـراع   اإل عـن طريـق      ،للقرارات املذكورة أعـاله ولتقريـر األمـني العـام         

 ، أو توسيع تلك األنشطةبالسالمة على الطرق
 تعاون األمم املتحدة للسالمة على      لتقدم الذي أحرزه فريق   اوإذ تالحظ مع االرتياح      
كذلك مبادرات السالمة علـى     الذي أحرزته    يف تقرير األمني العام، و      على النحو املبني   ،الطرق
 ،)٢( وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة والشركاء الدوليونتضطلع هبا اليت ،الطرق

التقريـر العـاملي عـن الوقايـة مـن      اسـتخدام  الدول األعضاء يف  أمهية استمرار وإذ تؤكد    
، لجهـود املبذولـة يف جمـال السـالمة علـى الطـرق             كإطار ل  اإلصابات النامجة عن حوادث املرور    

 الواردة فيه عن طريق إعارة اهتمام خاص لعوامـل اخلطـر اخلمسـة احملـددة        توصياتالتنفيذ  ويف  
ــر، وهــي   ــة األمــان ومقاعــد الســالمة اخلاصــة باألطفــال   يف التقري ، والكحــول، واخلــوذ،  أحزم

 ،)٣(واهلياكل األساسيةالسرعة غري املالئمة واملفرطة، و
 استضافة أسبوع األمـم املتحـدة األول    لجنة االقتصادية ألوروبا  ال باقتراح   وإذ ترحب    

الـــذي هـــو األســـبوع ، و٢٠٠٧أبريـــل /للســـالمة العامليـــة علـــى الطـــرق يف جنيـــف يف نيســـان
 ن من الشباب، مستخدمي الطرق، مبن فيهم السائقوشبابيستهدف 
نـوفمرب  /مـن شـهر تشـرين الثـاين        باقتراح تسمية يوم األحـد الثالـث         وإذ ترحب أيضا     

 باخلسائر واملعانـاة الـيت منيـت هبـا         اعترافا   رى ضحايا حركة املرور على الطرق،     يوما عامليا لذك  
 ،)٤(مأسره

اجلهــات احملليــة تقــع علــى عــاتق  الســالمة علــى الطــرق   بــأن مســؤولية واقتناعــا منــها 
 ،والبلدية والوطنية

اميــة والبلــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة   العديــد مــن البلــدان الن أن قــدرةذ تــدركوإ 
 حمــدودة، وإذ تشــدد يف هــذا الســياق علــى أمهيــة هــي قــدرةانتقاليــة علــى معاجلــة هــذه املســائل 

التعاون الدويل ملواصلة دعم اجلهود اليت تبـذهلا البلـدان الناميـة علـى األخـص، لبنـاء قـدراهتا يف                     
  ملساعدهتا يف هذه اجلهود، الفيندعم املايل وميدان السالمة على الطرق، وعلى أمهية تقدمي ال

النامجـة عـن حـوادث    واإلصـابات  الوفيـات   السـتمرار تزايـد     تعرب عن قلقها     - ١ 
 ، وخاصة يف البلدان النامية؛العامل يف أحناء املرور

__________ 
 )٢( A/60/181 ٣٢، الفقرة. 
 ).ز(و ) و (٣٧نفس املصدر، الفقرتان  )٣( 
 ).ط (٣٧نفس املصدر، الفقرة  )٤( 
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 أمهية معاجلة مسائل السالمة على الطـرق، واحلاجـة إىل مواصـلة             ؤكد جمددا ت - ٢ 
، مــع أخــذ احتياجــات البلــدان الناميــة بعــني االعتبــار، عــن طريــق بنــاء    تعزيــز التعــاون الــدويل 

 القدرات يف جمال السالمة على الطرق، وتوفري الدعم املايل والتقين جلهودها؛
ــة      تشــجع  - ٣  ــك املؤسســات املالي ــا يف ذل ــدويل، مب ــدول األعضــاء واجملتمــع ال  ال

السياسي، حسب االقتضـاء، للجـان األمـم        الدولية واإلقليمية، على تقدمي الدعم املايل والتقين و       
ذات الصــلة  املتحــدة األمــماملتحــدة اإلقليميــة، وملنظمــة الصــحة العامليــة وغريهــا مــن وكــاالت  

 دعما جلهودها الرامية إىل تعزيز السالمة على الطرق؛
جلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة، ووكــاالت األمــم املتحــدة ذات الصــلة  تــدعو  - ٤ 

ني إىل مواصــلة املبــادرات القائمــة يف جمــال الســالمة علــى الطــرق، وتشــجعها والشــركاء الــدولي
 هذا الصدد؛يف على اختاذ مبادرات جديدة 

لعــام لســري علــى الطــرق ااتفاقيــة األعضــاء علــى االنضــمام إىل  الــدولتشــجع  - ٥ 
ــام  ١٩٤٩ ــاقييت عـ ــتني حب١٩٦٨ وباتفـ ــرق و   املتعلقـ ــى الطـ ــري علـ ــة السـ ــات بركـ ــرق الفتـ الطـ
، كمـا تشـجعها علـى       بلـداهنا على الطرق يف     ا، سعيا لتأمني أعلى مستوى من السالمة      وإشاراهت

السعي جاهـدة للحـد مـن اإلصـابات والوفيـات النامجـة عـن حـوادث املـرور، مـن أجـل حتقيـق              
 األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 لسـالمة املـرور علـى الطـرق       القانونيـة    القواعـد    أمهيـة التحسـن يف    تشدد على    - ٦ 
لجنـة  سـالمة املـرور علـى الطـرق والتابعـة ل     الفرقة العاملة املعنيـة ب هذا الصدد بعمل     يفوترحب  

فيما يتعلق بصياغة جمموعة كبرية من التعـديالت         ،االقتصادية ألوروبا  لجنة يف ال  النقل الداخلي 
 ا؛وإشاراهتالطرق الفتات بركة السري على الطرق و املتعلقتني حب١٩٦٨اتفاقييت عام على 

التقريــر العــاملي عــن الوقايــة مــن   الــدول األعضــاء إىل تنفيــذ توصــيات و تــدع - ٧ 
عـدم   وهـي    ،، مبا فيها تلك املتعلقة بعوامل اخلطر اخلمسـة        اإلصابات النامجة عن حوادث املرور    

 والقيـادة يف    ، وعدم استخدام اخلوذ   ،استخدام أحزمة األمان ومقاعد السالمة اخلاصة باألطفال      
 ؛ وكذلك عدم توافر اهلياكل األساسية املناسبة املالئمة واملفرطة،  والسرعة غري،كرحالة ُس

الدول األعضاء إىل إنشاء وكالة رائدة على الصعيد الوطين معنيـة           تدعو أيضا    - ٨ 
بالسالمة على الطرق، لوضـع خطـة عمـل وطنيـة للتقليـل مـن اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث                

 أسـاليب   وضـع ذ محـالت التوعيـة الضـرورية و       املرور، عن طريق سن وتنفيـذ التشـريعات وتنفيـ         
 ؛وتقييم األنشطة اليت جيري تنفيذهامالئمة لرصد 
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االشـتراك   اللجان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة ومنظمـة الصـحة العامليـة إىل                تدعو - ٩ 
 يف حـدود مواردهـا،      ،تنظيم أسبوع األمم املتحـدة األول للسـالمة العامليـة علـى الطـرق             معا يف   

ــتعانة و ــات املهتمــة التابعــة        كــباالس ــا مــن اجله ــة الــيت تتلقاه ــاعدات املاليــة الطوعي ذلك باملس
كـي يكـون ذلـك األسـبوع مبثابـة قاعـدة تنطلـق              للحكومات واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص،        

 التوعيـة ألنشـطة الوطنيـة واحملليـة اهلادفـة إىل          األنشطة العامليـة واإلقليميـة، وعلـى األخـص          منها ا 
هـذه  مـع   ناسـب   ت والنهوض هبـا مبـا ي      حتفيز أنشطة االستجابة  ى الطرق، وإىل    مبسائل السالمة عل  

 ،إىل عقد منتدى ثان للجهات املعنية بالسالمة على الطـرق يف جنيـف      كما تدعوها    ،السياقات
كجزء من أسبوع السالمة العاملية على الطرق، من أجل مواصلة العمـل الـذي بـدأ يف املنتـدى                   

 ؛٢٠٠٤ املتحدة يف عام األول املعقود يف مقر األمم
 الدول األعضاء واجملتمع الدويل إىل االعتراف بيـوم األحـد الثالـث مـن          تدعو   - ١٠ 

، رى ضحايا حركة املرور على الطـرق      نوفمرب من كل عام كيوم عاملي لذك      /شهر تشرين الثاين  
 باعتبار ذلك وسيلة مناسبة لتكرمي ضحايا حوادث املرور وأسرهم؛

ني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثانيـة والسـتني                إىل األم  تطلب - ١١ 
 ؛ يف العاملحتسني السالمة على الطرقتقريرا عن التقدم احملرز يف 

ــد     تقــرر  - ١٢  ــة والســتني البن ــدورهتا الثاني ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل أن ت
 .�األزمة العاملية للسالمة على الطرق�املعنون 

 


