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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ]) Add.1و A/62/L.43( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  حتسني السالمة على الطرق يف العامل - 62/244

  ،إن اجلمعية العامة  

 املـؤرخ   58/9  و 2003مـايو   / أيار 22 املؤرخ   57/309 إىل قراراا    إذ تشري   

 60/5  و 2004أبريـل   / نيسان 14 املؤرخ   58/289  و 2003نوفمرب  /تشرين الثاين  5

   املتعلقة بتحسني السالمة على الطرق يف العامل،2005أكتوبر / تشرين األول26املؤرخ 

عن حتسني الـسالمة علـى      اليت حييل ا التقرير     األمني العام    مذكرة يف   وقد نظرت   

  ،)1(الطرق يف العامل

ـ    22-60  القرار  مجعية الصحة العاملية   اختاذ مع التقدير  وإذ تالحظ    نظم املتعلـق ب

2007مايو / أيار23يف   يف حاالت الطوارئالرعاية
)2(،  

 التقرير العاملي عن الوقاية     استخداميف   الدول األعضاء    استمرارعلى أمهية    وإذ تشدد   
 الـسالمة   من أجل كفالـة   كإطار للجهود املبذولة    من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور       

عوامل اخلطـر   ل خاص   هتمامعن طريق إيالء ا   الواردة فيه   ات  توصيالتنفيذ  يف  على الطرق، و  

 وأحزمـة سـالمة     هي عدم استخدام أحزمة األمـان     و،   يف التقرير  األساسية احملددة اخلمسة  

وعـدم   والقيادة يف حالة سكر والسرعة غري املالئمة واملفرطة          األطفال وعدم استخدام اخلوذ   

 خـاص الحتياجـات الفئـات       هتماميالء ا عن طريق إ  أيضا  وتوافر هياكل أساسية مالئمة،     

اريـة  ناملعرضة للخطر من مستخدمي الطرق كاملشاة وركاب الـدراجات والـدراجات ال           

_______________ 

)1(  A/62/257.  

مـايو  / أيـار  23- 14مجعية الصحة العاملية الـستون، جنيـف،        منظمة الصحة العاملية،    : انظر  )2(
  .(WHA60/2007/REC/1) رات، املرفقات، القرارات واملقر2007
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 وحتسني مستوى خدمات الرعاية املقدمـة بعـد احلـوادث           ومستخدمي وسائل النقل العام   

  ،السري على الطرقلضحايا حوادث 

عهدت ملية يف تنفيذ الوالية اليت       بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العا       وإذ تشيد   

اإلقليمية على تنسيق املـسائل  ألمم املتحدة ا جلانلعمل مع    ا املتمثلة يف اجلمعية العامة   ا إليها   

ه فريق األمم   رزحأالتقدم الذي   باملتعلقة بالسالمة على الطرق داخل منظومة األمم املتحدة، و        

لطرق بوصفه آلية للتنسيق يـزود أعـضاؤها        لسالمة على ا  املعين بالتعاون يف جمال ا    املتحدة  

احلكومات واتمع املدين مببادئ توجيهية للممارسات اجليدة لدعم األعمـال اهلادفـة إىل             

  ، عوامل اخلطر الرئيسية املتعلقة بالسالمة على الطرقمعاجلة

ن موهيئاا الفرعية   اإلقليمية   ألمم املتحدة ا جلانا قامت به    مل عرب عن تقديرها  وإذ ت   

زيـادة االلتـزام الـسياسي      إىل   والدعوة أنشطتها يف جمال السالمة على الطرق        ةزيادلعمل  

 للجنـة االقتـصادية    عن تقـديرها  يف هذا السياق،    إذ تعرب أيضا،    بالسالمة على الطرق، و   

نية عاملية تتعلـق    فوضع لوائح   سبيل  العاملي يف   على الصعيد   املستمر بالعمل   اللتزامها  ألوروبا  

اتفاقيـة فيينـا املتعلقـة       و )3(لسالمة على الطرق  ااتفاقية  ت  تعديالصوغ  ملركبات و بسالمة ا 

 الختاذهـا    االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ     وللجنة )4(بعالمات وإشارات الطرق  

2007مايو  / أيار 23 املؤرخ   63/9 القرار
األعضاء على مواصلة   فيه اللجنة   شجع  ت الذي   )5(

واردة يف اإلعالن الوزاري بشأن حتسني السالمة على الطـرق يف آسـيا             تنفيذ التوصيات ال  

فربايـر  / شـباط  8 يفإعالن أكرا   وزراء النقل والصحة األفارقة     العتماد  و )6(واحمليط اهلادئ 

سـبتمرب  / أيلول14إعالن سان خوسيه بشأن السالمة على الطرق املؤرخ       العتماد   و 2007

) 24 - د (279  الختاذهـا القـرار    لغرب آسـيا   االقتصادية واالجتماعية    وللجنة 2006

 بشأن متابعة تنفيذ عناصر نظام النقل املتكامـل يف املـشرق            2006مايو  / أيار 11املؤرخ  

  ،)7(السالمة على الطرقمسألة العريب، مبا يف ذلك متابعة 

_______________ 

  .15705، الرقم 1042، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )3(

  .16743، الرقم 1091املرجع نفسه، الد   )4(

، الفـصل   (E/2007/39) 19الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم        : انظر  )5(
  .الرابع، الفرع ألف

)6(  E/ESCAP/63/13الفصل الرابع ،.  

 ، الفـصل  (E/2006/41) 21الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم        : انظر  )7(
  .األول
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 أول  وإقامة املرفق العاملي للسالمة على الطرق، وه      ب تهبادرملبالبنك الدويل    وإذ تشيد   

لسالمة على الطرق على    يف جمال ا  لدعم بناء القدرات وتقدمي الدعم التقين        تنشأية للتمويل   آل

 املرفـق مـن     طري، وإذ ترحب باملساعدة املالية املقدمة إىل      ملستويات العاملي واإلقليمي والق   ا

 التابعـة الحتـاد الـسيارات      حكومات أستراليا والسويد وهولندا ومؤسسة السيارة واتمع      

  ، إىل املرفق، وإذ تشجع على تقدمي مزيد من التربعات املاليةالدويل

تنظيمهـا  لاإلقليميـة   ألمم املتحـدة    امبنظمة الصحة العاملية وجلان      وإذ تشيد أيضا    

لـسالمة علـى   املعين بالتعاون يف جمال ابالتعاون مع األعضاء اآلخرين يف فريق األمم املتحدة  

 2007أبريـل   / يف نيسان   يف العامل  مة على الطرق  الطرق أسبوع األمم املتحدة األول للسال     

اجلمعية العامليـة   من بينها انعقاد    مئات املناسبات،     خالله يف خمتلف أحناء العامل     أقيمتالذي  

 يف جنيف،    يف العامل   على الطرق  ألصحاب املصلحة يف جمال السالمة    للشباب واملنتدى الثاين    

الطرق صارت السبب الرئيـسي     السري على   الذي ساعد على لفت االنتباه إىل أن حوادث         و

   سنة،24  سنوات و10للوفاة بني الشباب ممن تتراوح أعمارهم بني 

جبميع املبادرات الوطنية واإلقليمية الرامية إىل زيادة الوعي باملـسائل           وإذ حتيط علما    

 املزمـع   للسالمة على الطرق  الثاين  يوم األورويب   ال ومن بينها املرتبطة بالسالمة على الطرق،     

  ،2008أكتوبر / تشرين األول13 يف االحتفال به

جعل الطرق   املعنون   يف العامل لسالمة على الطرق    اجلنة    بتقرير  أيضا وإذ حتيط علما    
ربط السالمة على الطرق بالتنميـة املـستدامة        يي  ذال أولوية جديدة للتنمية املستدامة    :آمنة

اهلياكـل   التزام جديد بتقيـيم      إىلدعو إىل زيادة املوارد املخصصة للسالمة على الطرق و        يو

 الطرق حتـت    مؤمتر وزاري عاملي عن السالمة على     إىل عقد   للسالمة على الطرق و    األساسية

  رعاية األمم املتحدة،

استمرار تزايد الوفيات واإلصابات النامجة عن حـوادث        إزاء  تعرب عن قلقها    وإذ    

  امل، وخباصة يف البلدان النامية،يف أحناء الع ريالس

 التعاون الدويل وتبادل املعارف يف جمال       عزيز احلاجة إىل زيادة ت    تؤكد من جديد  وإذ    

  راعاة احتياجات البلدان النامية،السالمة على الطرق، مع م

حالة الـسالمة  عن  تقرير  ال يف وضع    مةالدول األعضاء إىل املشاركة      تدعو  - 1  

  منظمة الصحة العاملية؛ الذي تعده ى الطرق يف العاملعل

مجيع الدول األعضاء إىل املشاركة يف املشاريع اليت سـتنفذها جلـان             تدعو  - 2  

ساعدة البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط على حتديد أهـدافها         ملاإلقليمية  ألمم املتحدة   ا
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على الطرق، باإلضافة إىل     السري ادثحو النامجة عن احلد من اإلصابات    فيما يتصل ب  الوطنية  

  أهداف إقليمية؛

السالمة على الطرق يف العامل،     املتصلة ب سائل  امل أمهية معاجلة    تؤكد من جديد    - 3  
واحلاجة إىل مواصلة تعزيز التعاون الدويل، مع أخذ احتياجات البلدان النامية بعني االعتبـار،              

  لطرق وتوفري الدعم املايل والتقين جلهودها؛عن طريق بناء القدرات يف جمال السالمة على ا

 الدول األعضاء على مواصلة تعزيز التزامها بالسالمة على الطـرق،          تشجع  - 4  
الطرق السري على    االحتفال باليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث         بعدة طرق من بينها   

  نوفمرب من كل عام؛/ تشرين الثاينالذي حيل يف األحد الثالث من

اإلقليمية إىل العمل يف ظل     ألمم املتحدة   امنظمة الصحة العاملية وجلان      تدعو  - 5  
لـسالمة علـى    املعين بالتعاون يف جمال ا    خرين يف فريق األمم املتحدة      اآلشركاء  الالتعاون مع   

لنهوض بالتعاون بني القطاعات املتعددة عن طريق تنظيم أسابيع للسالمة علـى            على ا الطرق  
صحاب املصلحة  أ تشمل منتديات    ، االقتضاء ، عند ألمم املتحدة ا حتت رعاية  الطرق يف العامل  
  ؛ العاملالطرق يفعلى يف جمال السالمة 

 اليت متلك أساطيل مركبـات،      عام وال اخلاص املنظمات يف القطاعني     تشجع  - 6  
 حتد مـن  مبا يف ذلك وكاالت منظومة األمم املتحدة، على وضع وتنفيذ سياسات وممارسات             

 ؛الطرقالسري على وادث حلتعرض راكيب املركبات وغريهم من مستخدمي الطرق  خماطر

بالعرض الذي تقدمت به حكومة االحتاد الروسي الستضافة املـؤمتر           ترحب  - 7  
املايل الالزم لـه،    وتوفري الدعم   للسالمة على الطرق    األول  رفيع املستوى   الالعاملي  ) الوزاري(

النقـل  املعنـيني ب   مثلنياملوفود الوزراء و   لتجتمع فيه    2009وهو املؤمتر املقرر عقده يف عام       
ناقـشة   املـرور مل نيانوإنفاذ قب مسائل تتعلقوالصحة والتعليم والسالمة وما يتصل بذلك من     

الوقاية من اإلصابات النامجـة      عنالتقرير العاملي   التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف        
 تحسني السالمة على الطرق يف العـامل،      املتصلة ب عية العامة    وقرارات اجلم  عن حوادث املرور  

  ات وأفضل املمارسات؛وإتاحة الفرصة للدول األعضاء لتبادل املعلوم

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لـدورا الرابعـة والـستني              تقرر  - 8  
أن يقـدم إىل    ، وتطلب إىل األمني العـام       “األزمة العاملية للسالمة على الطرق    ”املعنون   البند

اجلمعية العامة يف تلك الدورة تقريرا عن التقدم احملرز يف حتـسني الـسالمة علـى الطـرق            
  .العامل يف

  87اجللسة العامة 
  2008 مارس/ آذار31


